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హంసలను వేటాడొద్దీ [6]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: యెగార్ పొలుష్కిన్స రేవు దగగర ఉద్యైగంలో మరినిూ సమసైలు ఎద్దరవుతాయి.
ఒక ర్యైటక బ ందం కోసం మొదటి స్వరి మరడవ తీసుకెళ్తాడు యెగార్. వాళ్లకి నది మధై ఒక
గుటట మీద గుడార్యలతో విడిది చేస్వారు. యెగార్ కొడుకు కోల్కి కూడా తండ్రితో బాటు వస్వాడు.
ర్యైటకుల బ ందం కోసం తెృలు ఊది పెడాాడు. ఆ ర్యైటక బ ందం అలలరిగా ఒక చీమల
పుటటకు నిృంటిసుాంది. యెగార్ చేత బాగా తాగించి నాటైం చేయించే ప్రయతూం చేసుాంది.
తండ్రిని ఈ రిసిితిలో చూసి సహంచలేని కోల్కి అడుుకోవటానికి ప్రయతిూస్వాడు.

అతణ్ణి

కొడతాడు. కోల్కి కోంగా వెళిపోతాడు. యెగార్ వెనుకే బయలేీరతాడు. కానీ డవ
తిరబడుతంది. ఆ తిరబడిన డవని తాడుతో ల్కకొిస్తా తీరం వెంబడి నడుస్తా
యెగార్. ఇక చదవండి:—
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“మూరుుడు పోగొటుటకునూచోటే తెలవైనవాడు సందను కనుగంటాడు,” – అనూది పెదీల నానుడి.
ఇృటిల్కగానే ఆ రోజులలోనూ మూరుులకు కొదవ లేద్ద కాబటిట వాళ్లకు బాగా తెలుసు.
ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్ చాల్క ఆంద్యళ్నతో రోజులు గడుపుతనాూడు. అతడి సమసై డబ్బ
కాద్ద – కావలసినంత డబ్బ అతని దగగర ఉంది. అయితే, తెలవి ఉనూవాడెవాడూ చూస్తా, చూస్తా
డబ్బలు చెయిై జారనివాడు. ఏమీ లేకుండా డబ్బలు అల్క ఇచెెయైటమంటే ఎల్క? అల్క
చెయైటం ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్కి గుండె పండేసినటుల ఉంటుంది.
కానీ, ఎంత బాధాకరమైనృటికీ ఆ ని చెయైక తప్పృటటుటలేద్ద. ఎంద్దకంటే కొతా అటవీ
వార్డును (అతడి సిగతరగ, ఎంత మర్యైద వలకబోస్వాడండి!) మొదటి సమావేశ్ంలోనే జమాఖరుె
ల్యకిలు, ధ్రువీకరణ త్రాలననిూంటినీ చూసి, “మీ ఇంటికి ఎంత ఖరుె అయిైంది, బ్బర్యైనోవ్?”
అంటూ ఆర్య తీస్వడు.
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“నా ఇంటికా?” ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్ చాల్క తెలవైన వాడు: టటణం నుంచి వచిెన అధికారి
ఏం అడుగుతనాూడ వెంటనే గ్రహంచేస్వడు. “దానికేమి ఖరుె అయిైంది? మా తోడలులడు నాకు
కొతా ఇలుల కటిటపెటాటడు, దానికి బద్దలుగా నా పాత ఇలుల అతడికి ఇచాెను. అంతా అందరికీ
తెలుసు: మీకు కావాలంచే నోటరీ చేయించిన ప్రతి -”
“నేను నిర్యేణం గురించి అడగటం లేద్ద. మీ కొతా ఇలుల కటటడానికి కలకి ఎంత ఖరుె
అయిైందని నేను అడుగుతనాూను. రక్షిత ప్రంతం నుంచి కల కొటటడానికి మీకు అనుమతి
ఎవరు ఇచాెరు? ఆ అనుమతి త్రం ఏది? జమాఖరుె ల్యకిలు, రిజిసటరు,ల ధ్రువీకరణ త్రాలు
ఏవి?”
“ప్రతి దానికి ల్యకిలు, త్రాలు ఎల్క ఉంటాయి, యూరి పెట్రోవిచ్? ఇది మన అడవికి
సంబంధించిన వైవహారం.”
“ఇది నీ నేర వైవహారం, బ్బర్యైనోవ్.”
నవుాతోనే ఆ రోజు సమావేశ్ం మగిసింది. అటవీ వార్డును అతడికి ర్డండు వార్యల గడువు
ఇచాెడనూది నిజమే. ర్డండు వార్యలలో అంతా సరిచెయైమనాూడు, లేకపోతే...
“లేకపోతే మన ని అయినటేట, మారిటా్. అతడు మనలూ కోరుటకి ల్కగుతాడు.”
“అయ్యై దేవుడా. మరి ఎల్క ఫ్యైడార్?”
“ననేూ కటటడి చెయైటానికి చూస్వాడా? సరే, నేను కూడా అతడి సంగతి చూస్వాను!”
కటటడానికి అతడి దగగర డబ్బలు ఉనాూయి, కానీ వాటిని ఇవాటమంటే అతడి మనసుకి
కష్టంగా ఉంది. ఇలలంతా కటుటకునూ తరువాత దానికి డబ్బ ఇవాటమంటే మరీ కష్టంగా ఉంది.
ఇంటి కపుృ మీద పుంజుతో ఇలుల బొమేలోల మాదిరి మచెటగొలుపుతూ ఉంది. ఇపుృడు దానికి
డబ్బలు చెలలంచటమంటే – ఆ ఆలోచననే అతడు భరించలేకపోతనాూడు.
తను

కటటవలసిన

డబ్బ

ప్రజలనుంచి

దండుకోటానికి

ఫ్యైడార్

ఇటొవిచ్

ప్రయతిూంచస్వగాడు. కట్టటపులలల కోసం ర్డండు వందలు వస్తలు చేస్వడు. ఏ అడవిలోంచి తాను
కల తీసుకునూంద్దకు డబ్బలు కటటమనాూరో, అదే అడవినుంచి కట్టటపులలలు కొటుటకోనిచిె డబ్బలు
వస్తలు చేస్వడు. అటవీ వార్డును టటణంలో కూరుెని, టాలు రిశీలంచటంలో తలమనకలై
ఉండగా అతడు తన ని తాను చేసుకుంటూపోతనాూడు: అవకాశ్ం ఉనూపుృడు సొమే
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చేసుకోమనాూరు, అల్క చెయైకపోవటం పాంతో సమానం. అయితే, కొతా వార్డును నికిచెచెన
మనిష్నూ వారా ఊరంతా వాైపంచటంవలల అతడు బాహాటంగా ఆ ని చెయైటానికి
భయడుతనాూడు. అతడు ఇతర అవకాశాల కోసం వెతకస్వగాడు. అతడు సాయంగా వెతకటమే
కాకుండా అంద్దలో కొడుకుకి కూడా తరీౄద్ద ఇచాెడు.
“వాసన సిగటాటల, ఓవా. డబ్బ వాసన ఎకిడ వస్ాంది?”
ఓవా బాగానే సిగటేటవాడు. అయితే అది మరీ అంత ఎకుివ కాదనుకోండి: సలహాకి,
అనుమతికి, రవాణాకి మపెచృ రూబ్బళ్లల. కానీ ఆలోచిస్తా మపెచృ రూబ్బళ్లల తకుివ డబ్బమీ కాద్ద.
ర్యైటకుల నుండి ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్ మపెచృ రూబ్బళ్లల సంపాదించాడు. చెరువు ఒడుున
చేలు ఏమీ దొరకకపోవటంతో ఆ స్వయంత్రానికే వాళ్లల విసిగిపోయారు. ఈ విష్యానిూ
మంద్దగా ఓవా సిగటాటడు (కోల్కి కోసం వెదకమని అతడిని ంపంచారు, డబ్బ చేసుకునే
అవకాశ్ం దొరికినపుృడు కోల్కి సంగతి ఎవరు టిటంచుకుంటారు!); ఆ విష్యం తెలయగానే
అతడు వెళిల తన తండ్రికి చెపాృడు. ఫ్యైడార్ ఏమాత్రం ఆలసైం చెయైకుండా అకిడికి వచిె
మగవాళ్లతో కరచాలనం చేస్వడు, మంట కిన కూరుెని చుటట కాల్కెడు. చేలు
దొరకకపోవటంపై విచారం వైకాంచేసి, “చేలు, పుటటగొడుగులు, ళ్లల దండిగా దొరికే ప్రదేశ్ం
ఒకటి ఉంది. అయితే అకిడికి ఎవరినీ అనుమతించరు. అంద్దకే అకిడి చేలు అబ ఎంత పెదీగా
ఉంటాయ్య!”
ఆకుకి అందకుండా, పోకకి చెందకుండా కొంతస్తపు అతడు బ్బరం చేస్వడు. చివరికి చీకటి
డిన తరువాత అతడు తన మసల గుర్రానికి బండికటిట తెచిె ది కిలోమీటరల దూరంలో ఉనూ
నలలచెరువు ఒడుుకి ర్యైటకులను చేర్యెడు. అకిడ నిజంగానే చేలు దండిగా దొరికాయి, దానికి
ర్యైటకులకి సరిగాగ మపెచృ రూబ్బళ్లల ఖరెయాైయి. ఎల్క బతకాలో ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్కి తెలుసు,
దానిని ఎవరూ కాదనలేరు!
ఈ కారణంగా ర్డండు రోజుల తరువాత సృ హలోకి వచిెన యెగార్కి ఆ ప్రదేశ్ంలో
ఆరిపోయిన మంట, ఖాళీ డబాలు, కోడిగుడుు పెంకులు తపృంచి ఏమీ కనడలేద్ద.
గాలలో కలసిపోయినటుల ర్యైటకులు మాయమైపోయారు.
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అంతేకాద్ద, మోటారు కూడా మాయమైపోయింది. అది చాల్క మంచి మోటారు, ఎనిమిది
హార్్ వర్ది. మోటారుతోపాటు పెట్రోలు టాైంకు, ఇతర స్వమాను కూడా పోయాయి. తెడుల
మాత్రం అకిడే ఉనాూయి: దరె గడిు మధై వాటిని యెగార్ చూస్వడు. వాటి చివరుల మంటల్కల
మెరుస్తా ఎంత దూర్యనికైనా కనడుతనాూయి.
అయితే ఇవనీూ అతడికి తిరిగి సృ హ వచిెన తరువాత కనడాుయి. ఆ రోజున అతడి
నోటినుంచి నవుా తృ వేరేమీ ర్యలేద్ద. స్తర్యైసామయం అవుతండగా డవను ల్కకుింటూ
అతడు యకోవ్ ప్రొకొపచ్ కార్యైలయానికి వచాెడు. వివరణగా పెదీపెటుటన నవాటం తపృంచి
అతడు ఏమీ చెయైలేద్ద. తూలుతనూ కాళ్లతో అతడు ఇంటిమఖం టాటడు. అతడి వెనకే కుకిలు
నడవస్వగాయి.
తోడుగా ఈ కుకిలతో అతడు తన పెరటిలోకి ప్రవేశంచాడు. స్వధారణంగా కుకిలు
తాగినవాళ్లని ఇష్టడవు, కానీ యెగార్ని మాత్రం ఏ సిితిలోనైనా ఇష్టడతాయి. అతడు పూరిా
మైకంలో ఉండి సరిగా నడవలేకపోతనాూ కూడా ఆడకుకిను అనుసరించినటుట అవి అతడి కాళ్ల
వెనకాలడి వచాెయి. అతడు గేటు కూడా కొటటలేదని చెబ్బతారు, కుకిలలో ఒకటి కాలతో గేటు
చపుృడు చేసిందని చెబ్బతారు.
ఏమో, ఇకిడ కొంత అతిశ్య్యకిా ఉందేమో...
యెగార్ని కష్టంమీద కొటటంలోకి చేరిెన హారిటీనా, అతడు ఇంకెటువంటి సమసై
స ష్కటంచకుండా ఉండటానికి దానికి తాళ్ం పెటేటసింది. ఆ తరువాత నేరుగా బావగారైన ఫ్యైడార్
ఇటొవిచ్ ఇంటికి వెళిల కోల్కి కనడటంలేదని తెలయచేసింది.
“అపుృడే పోలీసులకు చెృవద్దీ, టీనా; దానికి ఇంకా చాల్క సమయం ఉంది. మంద్ద
కోల్కి కోసం మనమే వెద్దకుదాం: అతడు ఇకిడే ఎకిడ ఆడుకుంటూ కూడా ఉండి ఉండవచుె.”
కోల్కిని వెదకటానికి అతడు ఓవాని ంపంచాడు: చెరువు కటటవెంట, యెగార్ డవని
ల్కకొిచిెన దారివెంట ఓవా కొంత దూరం రిగెతాతూ, అరుస్తా, ఈలవేస్తా వెళ్తలడు. అల్క
ఈలవేస్తా వెళ్లతండగా అతడికి ర్యైటకులు కనిపంచారు. అతడి తండ్రి నేరిృంచినటుట వాళ్లకి
కొంత దూరంలో ఉండగానే తన టోపీ తీస్తసి అభివాదం చేస్వడు.
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“ఎల్క ఉనాూరు, అయైల్కర్య. నా తమేడు కోల్కి కోసం వెద్దకుతనాూను. అతనిని
మీరుగాని చూశార్య?”
“మీ తమేడిని మేం చూశాం, ఉదయం ఇకిడికి వచాెడు.” ఆ తరువాత మొతాం కథ
చెపాృరు - యెగార్ బాబాయ్ బాగా తాగి పచిె పచిెగా ప్రవరిాంచాడని, తమతో
గొడవపెటుటకునాూడని చెపాృరు.
“మా బాబాయ్ అంతే,” ఓవా తన వంత జోడించాడు. “మా బాబాయ్ ఎపుృడు చూడండి
సమసైలు స ష్కటసుాంటాడు.”
ఈలోగా హారిటీనా గుండెలు గిలేల్క ఏడుస్తా ఊరంతా రిగెతాతోంది. ఆమె తన
కష్టటలను కూడా మరిచిపోయింది. “అమేల్కర్య కోల్కిని చూస్వర్య? నా మద్దీల కొడుకు కోల్కిని
చూస్వర్య?” ఎకిిళ్ల మధై అందరిని అడుగుతోంది.
కోల్కి ఎకిడా కనడలేద్ద. ఒకవైపున కోల్కి మాయమైపోయాడు, ఇంకొకవైపు కోల్కి
చిటిట చెల్యలలు ఓల్కై ఇంటిదగగర ఉండిపోయింది – ఓల్కై, యెగార్. అయితే యెగార్ కొటటంలో
గురకలు పెడుతూ నిద్రపోతనాూడు, ఓల్కై పెంకులు ఎగిరిపోయేల్క ఏడుస్తా ఉంది. హారిటీనా ఒక
బజారు నుంచి ఒక బజారుకి, ఒక సంద్ద నుంచి ఒక సంద్దకి, ఒక ఇంటి నుంచి ఒక ఇంటికి
రుగులు పెడుతండగా ఆమె కూతరి ఏడుపు ఆమెను వెంటాడుతూనే ఉంది: దాని నోరు చాల్క
పెదీది బాబ్బ. అయితే ఆమె ఏడుపు వినిపసుానూంతస్తపు ఆమె ఎల్క ఉంద్యనని ఆంద్యళ్న డాల్న
ని లేద్ద: ఆమె ఏడుస్తా ఉందంటే ఊపరి తీస్తానే ఉందని అరిం. ఆమె ఏడుపు ఆగిన మరుక్షణం
హారిటీనా కాళ్లల చలలబడిపోయాయి.
“నా కూతరు గొంత పసికేస్వరు!”
ఆ ని ఎవరు చేస్వారనూ ఆలోచనే ఆమె బ్బర్రలోకి ర్యలేద్ద. గాలకి రుమాలు వెనక
ఎగురుతూ ఉండగా ఆమె ఇంటికి రుగుతీసింది. ఆమె దఢేల్మంటూ ఇంటిలోకి ప్రవేశంచేసరికి
అకిడ కోల్కి టీచరు నోనా యురీవాూ ఉయాైల కిన నిలబడి ఉంది. ఉయాైలలో నాలుగు
ళ్లలసుకుని ఓల్కై నవుాతూ ఉంది.
“బాగునాూవా, హారిటీనా మకరోవాూ? నువేామీ ఆంద్యళ్న డవద్దీ, కోల్కి నా ఇంటి దగగర
ఉనాూడు.”
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“నీ ఇంటి దగగర ఉనాూడనటంలో అరిం ఏమిటి? ఇతరుల పలలలను ఎతాకెళిలపోటానికి నీకు
ఎంత ధైరైం?”
“అతడి మనసు బాగా గాయడింది, హారిటీనా మకరోవాూ. అయితే దానికి కారణం ఎవరో
మాత్రం చెృటంలేద్ద. పాలు తాగించి, మంద్ద ఇచాెను, దాంతో నిద్ర పోతనాూడు. కాబటిట నువుా
ఆంద్యళ్న డవలసింది ఏమీ లేద్ద. ఆంద్యళ్న డవదీని యెగార్ సవెలచ్కి కూడా చెపుృ.”
“యెగార్ ఏమీ ఆంద్యళ్న డటం లేద్ద, అకిడ అతడు ందితో కబ్బర్యలడుతనాూడు.”
“అంతా సరుీకుంటుంది, హారిటీనా మకరోవాూ. అంతా అదే సరుీకుంటుంది: రేపు అనిూ
విష్యాలు మాటాలడుకుందాం.”
హారిటీనా ఆమెను నమేలేద్ద: తన కళ్లతో తాను చూడటానికి నోనా యురీవాూ వెనక
రిగెతిాంది. నిజంగానే టీచరు ద్దృటి కపుృకుని మడత మంచం మీద కోల్కి నిద్రపోతనాూడు.
అతడు గాఢ నిద్రలో ఉనాూడు. అతని బ్బగగల మీద ఎండిన కనీూటి చారికలు ఉనాూయి. అతడిని
లేవదీని హారిటీనాని నోనా యురీవాూ వారించి ఇంటికి ంపంచివేసింది. అపుృడు వాదనకు దిగే
సిితిలో హారిటీనా లేద్ద.
ఆ మరునాడు ఉదయం కూడా కోల్కి ఇంటికి తిరిగి ర్యలేద్ద. యెగార్ ర్యత్రంతా
నిద్రపోయాడు కానీ అతడికి జరిగనది ఒకిటీ గురుాలేద్ద. గలంతా కొటటంలోనే ఉండి
మూలుగుతూ, మంచినీళ్లల తాగుతూ ఉనాూడు. తనని చూడటానికి యకోవ్ ప్రొకొపచ్ వచిెనపుృడు
కూడా అతడు లేచి బయటకు ర్యలేద్ద. అసలు ఏం జరుగుతోంద్య, యకోవ్ ప్రొకొపచ్ ఎవరో,
అతడు ఏం నిమీద వచాెడ యెగార్కి ఏమీ తెలయటం లేద్ద.
అయితే అతడు వచిెన ని పెదీదే.
“మోటరు, పెట్రోలు టాైంకు, ఇతర స్వమగ్రి. మొతాం మూడు వందల రూబ్బళ్లల.”
“మూడు వంద-ల్క?”
అంతకు మందెనూడూ హారిటీనా అంతటి డబ్బను కళ్ల చూడలేద్ద. అంద్దకే వందకు
మించిన అనిూ మొతాాలను ఆమె ఎంతో గౌరవం ఇచిె లకేద్ద.
“మూడు వంద-ల్క?.. మా మీద కనికరం చూపంచు, యకోవ్ ప్రొకొపచ్!”
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“నేను జాలడినా ల్కభం లేద్ద: చటాటనికి కనికరం లేద్ద హారిటీనా. మూడు రోజులలోపు
నాకు స్వమాను అందకపోతే నేను పోలీసుల దగగరకి వెళ్తలల్ ఉంటుంది. ఫిర్యైద్ద చెయైక
తృద్ద.”
యకోవ్ ప్రొకొపచ్ వెళిలపోయాడు. హారిటీనా నేరుగా కొటటంలోకి వెళిలంది: మొగుడిని
కుదిపంది, ల్కగింది, తిటిటంది, చివరికి కొటిటంది కూడా. కానీ, యెగార్ మాత్రం మూలగటం
తపృంచి ఏమీ చెయైలేద్ద. చివరికి అతడు ఎంతో కష్టంమీద నోరు తెరిచి, మాటాలడాడు: “నేను
ఎకిడ ఉనాూను?”
ఇపుృడు ఆమె కోల్కి గురించి ఆంద్యళ్న డటంలేద్ద: అతడు నోనా యురీవాూ ఇంటి దగగర
క్షేమంగానే ఉనాూడు. ఇపుృడు పల్కల, జెల్కల; కొంపా, గూడూ సమసాం మనిగిపోయే రిసిితి
వచిెంది. దాంతో హారిటీనా మొగుడు ఉనూ కొటటంలోకి మరొక గంగాళ్ం నీళ్లల పెటిట, కొటాటనికి
తాళ్ం వేసి తనకునూ ఏకైక ఆపుాలు అకి మారిటా్, బావ ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్ దగగరకు రిగెతిాంది.
“మమేలూ ఆద్దకోండి, అకాి! మూడు వంద-ల రూబ్బళ్లల కటటమంటునాూరు!”
“చటాటలు అల్క ఉనాూయి,” ఫ్యైడార్ ఇటొవిచ్ గంభీరంగా చెపాృడు. “చటటం ఉంది
చూస్వవు, టీనా – దాని నుంచి తపృంచుకోలేరు.”
“అల్కగయితే మేం అడుకుింటూ బతకాల్ ఉంటుంది! అడుకుింటూ, అకాి!”
“రిసిితలు అల్క దాపురించాయి, మరి ఏం చేస్వాం. మమేలూ కూడా డబ్బ
కటటమంటునాూరు తెలుస్వ. అదీ మూడు వందల కంటే చాల్క ఎకుివ. కానీ మేం పచిె టిటనటుట
రిగెతాతూ వాళ్ల కాళ్లల టుటకుని, వీళ్ల కాళ్లల టుటకుని దేబిరించటం లేదే. లోకం అల్క ఉంది,
హర్యై.”
హారిటీనా ఆ రోజంతా ఊరు మొతాం తిరిగింది, కొంతమందికి ఫిర్యైద్ద చేసింది. కాని
చివరికి ఒటిట చేతలతో ఇంటికి తిరిగి వచిెంది. ఆమె ఎంతో ప్రయతిూంచింది, ఎంతో
పాకుల్కడింది. రోజు గడిచిపోయింది కాని తన రిసిితి మాత్రం ఎకిడ వేసిన గొంగడి అకిడే
అనూటుట మిగిలంది: మోటరు చెరువు అడుగున ఉంది, మూడు వందల రూబ్బళ్లల ఆమె మెడ చుటూట
ఉరితాడుల్క ఉనాూయి, మొగుడు ందితోపాటు కొటటంలో డి ఉనాూడు, కోల్కి ఎవరి ఇంటిలోనో
ఉనాూడు.
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ఆ ర్యత్రి యెగార్ గంగాళ్ం నీళ్లల తాగేస్వడు, బాగా నిద్రపోయాడు. తెలలవారేసరికి
ఎృటిమాదిరి అయిపోయాడు. అది ఎల్క స్వధైమో తెలయద్ద కానీ అతడు అంతకు మనుటి
కంటే నిశ్శబీంగా మారిపోయాడు. హారిటీనా ర్యత్రికి ర్యత్రి చికిిపోయింది, ఉనూటుటండి ఆమె కూడా
మెలలగా మాటాలడటం మొదలుపెటిటంది. మొగుడిని ఒకటే వేడుకుంది: “గురుాకు తెచుెకోటానికి
ప్రయతిూంచు, యెగార్. నువుా ఎకిడ ఉనాూవు, ఎకిడ తాగావు, ఆ తరువాత ఎటు వెళ్తలవు...”
ఆమెకు ఒకటి, ర్డండు విష్యాలు తెలుసనూది నిజమే: అది కోల్కి దాార్య కాద్ద – అతడు
ఒకి మాట కూడా మాటాలడలేద్ద. మఖం తిప్పృసుకునాూడు అంతే. ఆ విష్యాలు ఆమెకు ఓవా
చెపాృడు.
“ఎవరో ర్యైటకులు అతడికి మంద్ద పోస్వరు, టీనా పనీూ.”
“ర్యైటకుల్క?” యెగార్ తలంతా దిమేగా ఉంది. అతడి తల ఖాళీగా అనిపంచి
ఎటువంటి ఆలోచనలు ర్యవటంలేద్ద: అతడి ఆలోచనలనీూ తోకల్యతాకుని పారిపోయి, అకిడ చెతాా,
చెదారం మాత్రం మిగిలెనటుటనాూయి. “ఎవర్య ర్యైటకులు?”
“యకోవ్ ప్రొకొపచ్ దగగరకు వెళ్లల, యెగార్. అతడికి అంతా తెలుసు. ఆ మోటరు ఎకిడ
ఉంద్య వెతకు. మన పలలల కోసమైనా దానిూ నువుా వెతికి, టుటకోవాల!”
ఆ రోజులో అధిక భాగం యెగార్ చెరువు అడుగున మోటరు, పెట్రోలు టాైంకు, ఇతర
స్వమాను కోసం వెతకుతూ గడిపాడు. నీటిలో మనకలు వేస్తా చేతలతో తడిమి చూస్వడు,
కాళ్లతో తడుతూ చూస్వడు. కాస్తపు ఒడుుమీద ఒణుకుతూ నిలబడి చుటట కాల్కెడు. తరువాత మళీల
నీటిలోకి దిగాడు. డవ ఎకిడ తిరగబడింద్య అతడికి గురుాలేద్ద, అతడికి చెృటానికి ఎవరూ
లేరు. తెచుెకునూ చుటటల కటట అయిపోయింది, చల ఎమకలకంటా కొరికేస్తా ఉండటంతో ఆ
రోజుకి వెదకటం ఆపాడు యెగార్. బ్బరదలో ఒక తాళ్ం, దరె పోచల మధై తెడుల మాత్రం
దొరికాయి. వాటిని తీసుకుని యకోవ్ ప్రొకొపచ్ దగగరకు వచాెడు.
“నాకు ఒక డవ ఇవుా, యకోవ్ ప్రొకొపచ్. గాలం తీసుకుని చెరువు అడుగున
వెద్దకుతాను – ఇల్క చాల్క చలగా ఉంది. బ్బరద నీళ్లలోల వెద్దకుతూ తిరగటం చాల్క కష్టంగా
ఉంది.”
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“నీకు డవ ఇవాను, పొలుష్కిన్స. నువుా నా నమేకానిూ కోలోృయావు. వసుావులనీూ
తీసుకునిర్య, అపుృడు చూదాీం.”
“దేని గురించి చూస్వావు?”
“నీ భవిష్ైతా గురించి.”
“నువుా చెపృనటుట చేస్తా మిగిలన జీవితం నేను ఆసుత్రిలో గడపాల్వసుాంది. బయట
బాగా చలగా ఉంది, యకోవ్ ప్రొకొపచ్. నా కాళ్లల గడుకటుటకుపోతాయి.”
“లేద్ద, పొలుష్కిన్స, ననుూ అడగవద్దీ. అవి నా విలువలు.”
“నీ విలువలకు ఏమీ కాద్ద, యకోవ్ ప్రొకొపచ్. దేవుడి మీద ఒటేటసి చెబ్బతనాూను.”
“విలువలు, పొలుష్కిన్స, నీకు తెలుసుగా -”
“నాకు తెలసింది, యకోవ్ ప్రొకొపచ్. నాకు ఇపుృడు అంతా తెలసింది.”
యెగార్ మెలలగా తల ఊపుతూ నిలబడాుడు, కొనిూస్వరుల నిటూటర్యెడు. యకోవ్ ప్రొకొపచ్
మళీల దేని గురించో మాటాలడటం మొదలుపెటాటడు – అతడి మాటలు సుదీరఘంగా, విసుగు
కలగించేవిగా ఉనాూయి – అయితే యెగార్ అదేమీ వినటం లేద్ద. తెలలటి అతడి కనుర్డృల మధై
ర్డండు అనవసరపు కనీూటి బింద్దవులు ర్యల్కయి. అర్యుంతరంగా, ఏమీ అరిం లేకుండా, “సరే పో,
నీ డవలో ష్కకారుకి పో,” అనాూడు.
ఆ రోజంతా కష్టడి వెదికితే దొరికిన ఒకిగానొకి తాళ్తనిూ కూడా చెరువులోకి తిరిగి
విసిరివేస్వడు. ఆ తరువాత అకిడినుంచి వెళిలపోయాడు. మఖం మీద పచిె చూపుతో కాస్తపు
యకోవ్ ప్రొకొపచ్ అల్క చూస్తా నిలుచుండిపోయాడు, ఆశ్ెరైంతో అతడి దవడ కూడా కిందికి
జారింది. కాస్తటికి గాని అతడికి నోటమాట ర్యలేద్ద, “పొలుష్కిన్స! ఆగు! పొలుష్కిన్స,
ఆగమంటునాూను!
యెగార్ ఆగాడు. వెనకిి తిరిగి మెలలగా చెపాృడు, “దేనికి అరుసుానాూవు, ప్రొకొపచ్? నేను
మూడు వందల రూబ్బళ్లల బాకీ ఉనాూను. ఆ మూడు వందల రూబ్బళ్లల నీకు అంద్దతాయి.
తృకుండా అంద్దతాయి. అవి నా విలువలు.”
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తన కాళ్లవంక చూసుకుంటూ అతడు ఇంటివైపు నడిచాడు. ఇంటికి చేరిన తరువాత కూడా
తల పైకి ఎతాలేద్ద. తెలలటి కనుర్డృల మాటున దాగిన అతడి కళ్లలోలకి చూడాలని హారిటీనా ఎంత
ప్రయతిూంచినా అతడి చూపులతో తన చూపులను కలలేక పోయింది.
“దొరికాయా, యెగార్? మోటరు దొరికిందా అని అడుగుతనాూను.”
యెగార్ బద్దలవాలేద్ద. అతడు నేరుగా వంటింటి బలల దగగరకు వెళ్తలడు. సర్రుమంటూ
సొరుగు బయటకుల్కగి దాంటోల ఉనూ గరిట్టలు, అనీూ బలల మీద వేస్వడు.
“మనకి రేటివరకు ఇంకా గడువు ఉంది, యెగార్. వెదకటానికి నేను కూడా వెంట ర్యనా?
ఇదీరమైతే చెరువు అడుగు అంతా జల్యలడ టటవచేెమో?”
యెగార్ ఏమీ మాటాలడలేద్ద. అతడు నిశ్శబీంగా కతాలను చూడస్వగాడు: వంకరపోకుండా
ఏది ఉంటుంద్య చూడస్వగాడు. ఒక కతిాని తీసుకుని, అరలోంచి ఆకుర్యయి తీసి, దానిమీద
ఉమూేసి, కతిాని ద్దను పెటటస్వగాడు. హారిటీనా గడుకటుటకుపోయింది.
“ఆ కతిాని ఎంద్దకు ద్దను పెడుతనాూవు, యెగార్ సవెలచ్?”
యెగార్ మాటాలడకుండా ఆకుర్యయి మీద కతిాని ర్యసుానాూడు: అది సిాష్, సిాష్మని శ్బీం
చేస్ాంది. అతడి కనుబొమేలు గీతమాదిరి మడిడి ఉనాూయి. ఎండకి తెలలబడు అతడి
కనుబొమేలు ఏమాత్రం భయంగొలటం లేద్ద. అయినాగాని వాటిని మడివేస్వడు.
“యెగార్ సవెలచ్...”
“నీళ్లల మరగబెటుట, హారిటీనా. గిన్నూలు కూడా సిదుం చెయిై.”
“ఇవనీూ దేనికి?”
“ందిని అమెేయైబోతనాూను.”
తలల కోడి మాదిరి హారిటీనా ఎగిరి డింది. “ఏమిటి?!”
“నేను చెపృనటుట చెయిై.”
“ఏమిటి... నీకు ఏమయిైంది? ఏం చేసుానాూవో తెలుస్ాందా, నష్టజాతకుడా! ఆ ందిని
అమేేస్తా చలకాలంలో మనం తినటానికి ఏమంటుంది? ఏమి తింటాం? దేవుడి భిక్షా?”
“నేను చెపాృల్ంది చెపాృను.”
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“నేను ఒపుృకోను! నేను అనుమతించను! మిగిలనవాళ్లందరూ...”
“నీ పెడబొబలు ఆపు, హారిటీనా. అతడికే కాద్ద, నా విలువలు నాకూ ఉనాూయి.”
అంతకుమంద్ద ఎపుృడూ అతడు ందిని చంలేద్ద: దానికి అతడు గటిట గుండె ఉనూవాళ్ల
సహాయం తీసుకునేవాడు... కానీ ఇపుృడు అతనికి పచిె టిటనటుట ఉంది: ఏడుస్తా, వణుకుతూ,
గుడిుగా కతిాతో పొడిచాడు. ంది మెడనిండా గాటుల పెటిట, చివరికి దానిని ఎల్కగో చంపాడు. ఆ
నాలుగు కళ్ల కంటనీటితో తడిచిన ఆ ందికి ఆ క్షణమే ఉపుృ టిటంచినటటయిైంది.
కోల్కి అకిడ లేకపోవటం మంచిదే అయిైంది. కోల్కి తన టీచరు నోనా యురీవాూ
ఇంటిదగగర స్తదదీరుతనాూడు. ఆమె టటణం నుంచి వచిెన ఒంటరి చినూపలేల అయినా ఆమెకు
ధనైవాదాలు తెలపాల.
ర్యత్రి అయేైసరికి ందిని కొయైటం పూరాయిైంది: మాంస్వనిూ సంచులకెతాారు, ప్పగులు
తమకి ఉంచుకునాూరు. సంచులను యెగార్ భుజం మీదకి వేసుకుని ఆ ర్యత్రికే రైలుస్తటష్నుకి
బయలుదేర్యడు. తెలలవారేసరికి టటణం చేరుకుని బజారులో మంచి చోటు దొరకబ్బచుెకోవాలని
అతడి ఆలోచన. తన చొరవలో ఎల్కగూ నమేకంలేద్ద కాబటిట అల్కగైనా మంచి బ్బర్యలు
దొరుకుతాయని అతడి ఆశ్. మామూలుగానే అతడికి ధైరైం తకుివ, చలకాలంలో నీటి అడుగుకి
చేరే చే మాదిరి ఇపుృడు ఆ కాసాంత శ్కిా లోలకి ఇంకిపోయింది.
“లోకం అల్కగే ఉందనుకుంటా!”

(తరువాయి భాగం వచేెవారం)
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