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హంసలను వేటాడొద్దద [8]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ:
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. ఇక చదవండి:—

8
జిల్లా కంద్రానికి రైలు చాల్ల తారగా చేరుకుంది. దంతో తెలావారుజామ అయిద్ద
గంటలకల్లా యెగార్ మార్కెట్లా ఉన్ననడు. మార్కెట్టు ఇంకా తెరవలేద్ద, యెగార్ గేటా కెన నిలబడి,
సంచులు కిందకి దించాడు. దగగరగా ఉనన సతంభానికి భుజం చేరిి నిలబడి, న్నస్వతకి బద్దలు చుటు
చుట్టుకుంటూ చెయమబోయే వామపార ల్లవాదేవీ గురించి భయంభయంగా ఆలోచించస్వగాడు.
అతడిలో వామపారి సాభావం లేద్ద – అతడి చేతులు గొడ్డల కోసం తయారుచేయబడ్డడయి, తకెెడ్,
తూకంరాళ్ా కోసం కాద్ద. ఇంటి దగగర ఆ ఆవేశ్ంలో తన స్వమరాధాలను ఎకుెవగా అంచన్న
వేసుకున్ననడు. ఇప్పడు నిరుత్స్హంతో నేల చూప్పలు చూస్తత, నిటూురుస్తత ఆ నిరణయానికి
విచారించస్వగాడు.
ఒక విషయానిన మనం ఒప్పకోవాల: యెగార్కి మార్కెట్టు అంటే భయం. అదంటే అతడికి
భయమే కాద్ద, అనమభకం కూడ్డ. చివరికి ఎల్లగైన్న తనని మోసం చేస్వతరని అతడి నమభకం.
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ఎకెడ ఒక చోట అతడిని బోల్లత కొటిుస్వతరని తెలుసు, అయితే మొతతంగా మోస్వనికి గురికాకుండ్డ
ఉంటే చాలని ఆశంచస్వగాడు. తన నెత్తత మీద తుఫానుల్ల మసురుకునన ఆ మూడు వందల
రూబుళ్లా ఏ విధంగానైన్న తొలగిపోతే చాలని అనుకోస్వగాడు.
ఈలోగా టుణం మేలుకోస్వగింది: కారా మోతలు వినడ్స్వగాయి, బజారుా ఊడ్చివాళ్లా
మెలాగా నిలోకి దిగుతున్ననరు, పొద్దదనేన నులోాకి వెళ్లా ఆడ్వాళ్లా తమ ఎతుత మడ్డలు
టకటకల్లడిస్తత వెళ్లతున్ననరు. ఎంద్దకైన్న మంచిదని యెగార్ సౌకరమంగా ఉనన దూరప్ప సతంభానిన
ఒదిల అంత సౌకరమంగా లేని సతంభానికి చేరి తన సంచులకు దగగరగా వచాిడు. అయితే
మార్కెట్టులో ఇంక కలకలమూ మొదలుకాలేద్ద. కొంత మంది మనుషులు వచాిరు కానీ, యెగార్
ఎంచుకునన గేటాను ఇంకా ఎవరూ తెరవలేద్ద.
“అది ఏమిటి?”
యెగార్ వెనకిె త్తరిగాడు: కళ్ాదదలు, ట్లపీ పెట్టుకుని చేత్తలో బ్రీఫకసుతో ఒక అధికారి.
అతడి వేలు సంచుల వైప్ప చూపిస్తంది.
“అది ఏమిటని అడిగాను.”
“ఏమంది, ంది మాంసం,” యెగార్ కంగారుగా జవాబిచాిడు. “త్సజా ంది మాంసం.
దనిని నేనే చంపాను.”
“నువేా చంపావా, ఆఁ?” ట్లపీ కింద అతడి కనుబొమభలు యాంత్రికంగా పైకి, కిందకి
కదిల్లయి. “అది రకతం! అరిశుభ్ర రకతం కాలవగటిుంది – న్న కంటిక అది సషుంగా
కనడుతోంది.”
సంచులలోంచి సుప్ప వనెన ర ర కారుతునన విషయం నిజమే. యెగార్ ఏమీ అరథం కాక
దని వంక, కఠినంగా అనిపిసుతనన ఆ అధికారి వంక ర్కలాల్లారుస్తత మారిి మారిి చూడ్స్వగాడు.
“ఇటాాంటి మోస్వలు చేస్తత బజారులో సరుకులు అమభనివారు,” బ్రీఫకసుతో ఉనన అధికారి
తీవ్రంగా అన్ననడు. “అవి ఏం సరుకులు అన్ననవు?”
“నేన్న? న్న దగగర సరుకులు ఏమీ లేవు. త్సజా మాంసం ఉంది. ంది మాంసం.”
“అయితే నియమాలను మరింత ఖచిితంగా పాటించాల. ఎప్పడైన్న కలరా గురించి
విన్ననవా? లేద్ద? ఆరోగామనికి రిశుభ్రత రాచబాట! నీ పేరు?”
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“న్న పేరా?”
“నేను అడిగింది నీ పేరే.”
“న్న పేరు... పొలుష్కెన్స.”
“పొ-లుష్కెన్స.” ట్లపీ పెట్టుకునన పెదదమనిష్క ఒక నోట్ట ప్పసతకం బయటకు తీసి, యెగార్
పూరిత పేరు జాగ్రతతగా రానుకున్ననడు. దంతో యెగార్ కలవరానికి లోనయామడు. “నీ విలువను
తగిగంచేస్వతం. ఎంద్దకో నీకు తెలుసు. ఏం చెయామలో నువేా నిరణయించుకో.”
ఆ అధికారి నోట్ట ప్పసతకానిన ేబబులో పెట్టుకుని వెనకిె చూడ్కుండ్డ వె్ాపోయాడు. యెగార్
ఆశ్ిరమంతో కళ్లా ర్కర్కల్లడిస్తత అతనివంక చూస్తత ఉండిపోయాడు. ఆ తరువాత అంత్స
రిశుభ్రంగా ఉండ్డలని సంచులు తీసుకోబోయాడు – అయితే అతడికి అంద్దకు అవకాశ్ం
లేకపోయింది. మార్కెట్టులోంచి ఇదదరు వమకుతలు మెలాగా కా్ాడుికుంటూ వసుతన్ననరు: ఒకడు
కొంచెం మసలవాడు, ఒకడు మధమ వయసు్ వాడు. మసలవాడు నిటూురిి, చరిస్తత, “రకతం
పీలేి జలగ!” అన్ననడు.
“ఆఁ?” అన్ననడు యెగార్.
“అతడెవరో తెలుస్వ?” అడిగాడు మధమ వయసు్ వాడు. “తనిఖీ అధిత్త. మాంస్వనికి
మద్ర వేస్వతడు.”
“మద్రా?”
“మద్ర లేకపోతే అమభటానికి లేద్ద. నినున అమభకోనివారు, నీకు రిఫ్రిరిజిరేటరు ఇవారు.
దంతో మాంసమంత్స కు్ాపోతుంది.”
“ఆఁ?” అన్ననడు యెగార్.
“అందరూ గటిుపిండ్డలు – చాల్ల దరుణం!” నిటూురాిడు మసలవాడు. “గటిుపిండ్డలు,
అత్త జాగ్రతతరులు: అంట్టరోగాల గురించి విన్ననవా?”
“ఆఁ?”
“చాల్ల కఠినంగా వమవహరిసుతన్ననరు...”
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ఆ ఇదదరు మనుషులు నిటూురాిరు, విచారం వమకతం చేశారు. పారిశుదధాం, తనిఖీ,
అంట్టరోగాలు, వర్గగకరణలు, మద్రలు, రిఫ్రిజిరేటరుా అంటూ ఏదేదో మాటాాడ్స్వగారు. ఒకడు
ఎడ్మవైప్ప ఉన్ననడు, ఒకడు కుడి వైప్పన ఉన్ననడు. వా్ాదదరూ మాటాాడుకుంటూ ఉంటే యెగార్
వినటానికి తల అటూ, ఇటూ త్తప్పతుండ్చసరికి మెడ్ టేుసినంత ని అయిమంది.
“నీ ని అయిపోయింది, మిత్రమా.”
మధమ వయసు్ వాడిని చూపిస్తత మసలవాడు, “పోయిన నెల అతడు మూడు వందల
రూబుళ్లా నషుపోయాడు,” అన్ననడు.
“ఆఁ?”
“టాటా, మూడు వందలు. ఆ పిటులు ఎగిరిపోయినట్టు ఎగిరిపోయాయి.”
“ఆఁ?”
“అవును, అది విషాద సతమం... నీ దగగర ఉననదేమిటి, గొడుడమాంసమా?”
“ంది మాంసం,” యెగార్ నోరు తెరుచుకని, ఇదదరినీ మారిి మారిి చూడ్స్వగాడు. “నేను
ఏం చెయామల మిత్రుల్లరా? న్నకు సలహా ఇవాండి.”
“సలహా ఇవాటానికి ఏమంది? నీ సంచులు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లా. మీ ఉమభడి
వమవస్వయ క్షేత్రంలో కిలోకి రూబులు ల్యకెన అమభవచుి.”
“ఒక రూబులుకా?”
“ఒక రూబులుకి కూడ్డ తీసుకోరు,” అన్ననడు మధమ వయసు్ వాడు.
“రూబులుకి ఎంద్దకు కొంటారు? మహా అయితే డెబ్భబ కొపెకుెలు ఇస్వతరు.”
“డెబ్భబ కొపెకుెల్ల? డెబ్భబ కొపెకుెలకి చచిిన్న అమభలేను. న్నకు మూడువందల రూబుళ్ా
అప్ప ఉంది.”
“అయ్యమ, చాల్ల కషాులోా ఉన్ననవు,” నిటూురాిడు మసలవాడు. “మేమంత్స సిగుగడ్డల్న
విషయం. కానీ అతడు నీ పేరు రాసుకున్ననడ్ంటే ఎవారం ఏమీ చెయమలేం.”
“అ-ల్లగా?”
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“అతడికి స్వయడ్కూడ్దూ?” యెగార్ తరఫున బత్తమాల్లడ్డడు మధమ వయసు్ వాడు.
“అతడు అప్పలోా ఉన్ననడు, అతడు తెచిిన ందిమాంసమేమో కు్ాపోతోంది.”
“కషుం,” మసలవాడు విచారం వమకతం చేశాడు. “కషుమంటే ఇటాాంటి అటాాంటి కషుం
కాద్ద మ్ా!”
“నేను అరథం చేసుకోగలను!” యెగార్ చుటూు రికించి చూస్తత గుసగుసగా అన్ననడు.
“అదీ... ఏమంటారు... నీ కషాునిన మరిచిపోను. ఏదో ఒక రకంగా నీ రుణం తీరుికుంటాను.”
“అది అనవసరం,” మసలవాడు కఠినంగా లకాడు. “నీ కషాులకు న్న గుండె
సందిసుతంటే నువుా డ్బుఫల గురించి మాటాాడుతున్ననవు. ఇది అవమానకరంగా ఉంది.”
“అవమానమే,” మధమ వయసు్ వాడు ఏకీభవించాడు.
“అయ్యమ, న్న ఉదేదశ్ం అది కాద్ద!” యెగార్ ఆందోళ్నతో వివరించబోయాడు. “నేను...
మీకు తెలుసుగా... ఏదో నోటికి వచిింది అనేస్వను - నిజంగా!”
“ఏదో అనేస్వడు,” అన్ననడు మధమ వయసు్ వాడు. “అతడిని ఏదో ఒక రకంగా
బయటడెయమకూడ్దూ?”
“అధికారులనుంచి తపించుకోవటం ఎల్ల అననది మఖమమైన విషయం,” వివరించాడు
మసలవాడు. “వాళ్ాకి నీ పేరు తెలుసు: దనిని రాసుకున్ననరు. అనినటికంటే త్తరకాసైన విషయం
అదే. అంత్స ఒకెస్వరిగా అమెభయమటం మంచిదేమో, ఏమంటావ్? గంగుతతగా. ట్లకుగా
అంటారు: కిలోకి రూబులుననర్ర.”
“రూబులుననర్రా?!”

యెగార్

నిరాఘంతపోయాడు.

“ప్రియ

మిత్రుల్లరా,

నిజంగా

అంట్టన్ననరా! ఇది దంగల దోపిడీ ల్లగా ఉంది.”
“దంగల దోపిడీ అని అంట్టన్ననవా? మరి నీ పేరు రాసుకుని వెళ్లారననదనిని ఏమంటావు?
ఇదంత్స నీ తప్ప – ఇకెడ్ంత్స అరిశుభ్రతను వామపించేసుతన్ననవు – పైగా దంగల దోపిడీ
అంటావా! నీతో మాకం ని అసలు? ఏదో స్తనహపూరాకంగా స్వయం చెయమబోతే ఎంత
మాటనేశావు.”
“అమిభతే అమభ, లేకపోతే లేద్ద,” అన్ననడు మధమ వయసు్ వాడు. “అది నీ ఇషుం.”
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ఆ తరువాత వా్ాదదరూ అకెడినుంచి వె్ాపోయారు. యెగార్కి ఏమి చెయామలో
పాలుపోలేద్ద. కాస్తప్ప ఆలోచించాడు, కాస్తప్ప తటటాయించాడు. ఇక ఊరకుండ్లేకపోయాడు.
“ఓ అననల్లరా! అయమల్లరా!”
వాళ్లా ఆగారు. “ర్కండుననర్ర...”
“ఫో ఇకెడినుంచి!”
అంటూ వాళ్లా వె్ాపోస్వగారు. యెగార్ మరింత ఆందోళ్నకు లోనయామడు:
“అననల్లరా! దయగల పెదదమనుషుల్లరా, ననున వదిల వెళ్ావద్దద!”
వాళ్లా మ్ా ఆగారు.
“ఏం కావాల నీకు? నినున మేం గౌరవిసుతన్ననం, ఏమీ ఆశంచకుండ్డ సహాయం
చెయామలనుకుంట్టన్ననం. నువేామో ఏమీ నిరణయించుకోలేకపోతున్ననవు.”
“అసలు విషయం చెపాలంటే నువుా మాటమీద నిలబడ్చ మనిష్కవి కాద్ద.”
“ఎకెడికి వెళ్లతున్ననరు, మిత్రుల్లరా? న్న సంగతేం చేశారు?”
“నీ త్తలు నువుా డు.”
వాళ్లా మలుప్ప త్తరిగి మార్కెట్టునుంచి వె్ాపోస్వగారు. యెగార్ అరిచి, వాళ్ాను పిలచాడు,
“ఆగండి! సరే, ల్లభం గురించి ఆలోచించి ప్రయ్యజనం ఏమంది. ర్కండు వందల మపెభపకి మొతతం
గంగుతతగా తీసుకోండి.”
వాళ్లా తనని మోసం చేసుతన్ననరని అతడికి తెలుసు. మోసం చేసి దోచుకుంట్టన్ననరు. ఆ
ఆలోచనతోనే అతడి గుండె బరువెకిెంది. ఉననట్టుండి, ఇతరుల కషాులను సొమభ చేసుకునే
ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్, ఇతరుల కషాులు ఏమాత్రం టుని యకోవ్ ప్రొకొపిచ్, రామటకులు, ఈ
మోసగాళ్లా, ఇంకా ఇట్టవంటి స్వారథ, లేకి, కుత్త్త మనుషులు గురుతకొచాిరు. అదంత్స
కళ్ామంద్ద ఒకెస్వరి కదల్లడినటుయిమ, “మొతతం గంగుతతగా...”
“నీకు తెలయంది ఏమంది, మంద్దగా ఒక అంచన్న వేయాల. నీ సరుకును త్రాసు మీద
వెయిమ.”
వాళ్లా అంచన్న వేశారు. యెగార్ ర్కండు వందలతో ఇంటికి వెళ్లాడు.

హంసలను వేటాడొద్దద

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

అయితే అతడి చేత్తలో మాంస్వనికి బద్దలు బహుమతులు ఉన్ననయి. ఒకరి కోసం చినన
చాకు, మరొకరి కోసం రుమాలు, ఎవారినీ వదిలపెటుకుండ్డ ప్రత్త ఒకెరికీ ఏదో ఒకటి
తీసుకున్ననడు. చివరికి ఓడ్డె కూడ్డ కొన్ననడు. ఇంట్లాకి అడుగుపెటుగానే చెపాడు, “అత్తధులను
పిలువు, హారిటీన్న. అందరినీ పిలువు: బ ంద న్నయకులు, ఫోర్మాన్స, యకోవ్ ప్రొకొపిచ్, మన
బంధువులు. యెగార్ పొలుష్కెన్స అందరికీ వింద్ద ఇవాాలనుకుంట్టన్ననడు.”
“నీ

బుర్రలో

ఏమేమి

గొ

ఆలోచనలు

త్తరుగుతున్ననయి,

నువుా

ఏం

చేదదమనుకుంట్టన్ననవు?”
హారిటీన్నని అతడు పూరిత చెయమనివాలేద్ద. బూట్టా కూడ్డ విడ్వకుండ్డ బలా దగగర కూరుిని,
పిడికిలతో గటిుగా గుదదడు, “ఇక ఆప్ప! విషాదఛాయలు లేకుండ్డ కనీసం ఒకెరోజు గడుప్పదం!”
“నీ నెత్తతమీద మూడొందల అప్ప ఉంది. ందిని అమభగా వచిింది నీకు ర్కండు వందలు.
ఇంకొక వంద ఎకెడ్నుంచి తెస్వతవు?”
“నేను ఈ కుట్టంబానికి తలకాయల్లంటివాడిని, నేను ఏదో ఆలోచన చేస్వతను.”
“నువుా తలవైతే, నేను మెడ్ను: కుట్టంబ కాడి భారం న్న మీద్దంది…”
యెగార్ తన ేబబులోంచి డ్బుఫలు బయటకు తీసి గాలలో ఊపాడు.
“ఈ కాగిత్సల కోసం విచారిస్వతవా? వీటితో ఏం చేస్వతవు – వాటితో జీవితం అందనిన
కొలుస్వతవా? నీ కనీనళ్ాను తుడుస్వతవా? ఒక పెదద మంటవేసి డ్బుఫలనినంటినీ తగలబ్టాుల – మనం
చెయామల్న ని అది! వాటిని కాలి, బూడిద మీద గంతుల్యయామల! మంట చుటూు న్నటమం
చెయామల! చకెగా చల కాగవచుి, అంధులకు కాంత్తనివావచుి! అవును – ఆ మంటలోా న్న చివరి
రూబుళ్ాను మంద్దగా నేనే వేస్వతను -”
“యెగా-ర్!”
హారిటీన్న

అతడి

కాళ్ామీద

డింది:

చివరి

రూబుళ్ాను

అతడు

తగలబ్టిున్న

ఆశ్ిరమపోనవసరం లేద్ద. అతడు రూబుళ్ాను తగలబ్డితే, అధికారులు వచిి అతడిని
తీసుకెళ్త్సరు. ఆ తరువాత అతడిని జైలులో వేస్వతరు, లేద ఉరిత్సడు కటిు వేల్లడ్దీస్వతరు.
“మమభలన మంచకు, యెగార్, పిలాల జీవితం న్నశ్నం చెయమకు. నువుా ఏంచెపితే అది
చేస్వతను. అందరినీ వింద్దకి పిలుస్వతను. వంటలు చేస్వతను, రొట్టులు కాలుస్వతను, త్సగటానికి మదమం
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పోస్వతను. మంద్ద ఆ డ్బుఫలు న్నకు ఇస్తత, వాటిని జాగ్రతత చేస్వతను. దేవుడి పేరుమీద
అడుగుతున్ననను, ఆ డ్బుఫలు న్నకివుా.”
ఎవరో గాల తీస్తసినట్టు యెగార్ ఒకెస్వరిగా నీరసించిపోయి, జారగిలబడిపోయాడు.
మార్కెట్టు నుంచి తెచిిన నోటాను కింద డ్చస్వడు, “ఓడ్డె దండిగా ఉండ్డల. కావాలంటే, అందరూ
దంట్లా మనిగిపోయేటట్టు ఉండ్డల.”
హారిటీన్న తలూపి, ఎలకల్లగా తలుప్పవైప్పకి కదిలంది.
బలా దగగర కూరుినన యెగార్ తన పొగకు డ్బాఫ తీసి చుటు చుట్టుకోస్వగాడు – అది అతడి
ప్రియమైన స్తనహితుడు, సలహాదరుడు. చుటును నిదనంగా, ఓపికగా చుటుస్వగాడు. పొగాకు కింద
డిపోతున్నన అతడు ల్యకెచెయమలేద్ద, ఆ క్షణంలో అతడు దేనినీ ఆద చెయమటానికి
ప్రయత్తనంచటంలేద్ద! ఆ క్షణంలో ఆలోచించాలని ఉంది అంతే. అయితే అతడి ఆలోచనలు అతడి
మాట వినకుండ్డ అనిన వైప్పలకు రుగులు తీసుతన్ననయి. వాటినినటినీ పోగుచేసి, కాగితం మీద
పొగాకు కాడ్లను పేరిినట్టు ఒకదని కెన ఒకటి పేరిటానికి అతడు ప్రయత్తనంచాడు.
అతడు ఎనోన విషయాల గురించి ఆలోచించాలనుకున్ననడు. అతడికి ఏమయిమందో –
అనినటికంటే మఖమంగా ఎంద్దకు అల్ల అయిమందో – తెలుసుకోవాలని అతడికి ఉంది. ఎవరిది
తపో, ఎవరిది ఒపో తేలుికోవాలని ఉంది. ఆ తరువాత ఏం చెయామలో, మరొక వంద ఎల్ల
తేవాలో, రేటికి త్తండి ఎకెడినుండి సంపాదించాలో నిరణయించుకోవాలని ఉంది. న్నమయం
గెలచినట్టు, తప్పచేసినవాళ్లా, స్వారథరులు, ద్దషుులు శక్షంబడినట్టు కలలు కన్నలని ఉంది.
అతడు సంతోషానిన, ఆనందనిన, ప్రశాంతతని, శాంత్తనీ కోరుకున్ననడు. ఇసుమంతైన్న సరే,
గౌరవానిన కోరుకున్ననడు.
అనినటికీ మించి అతడికి ఏడ్డాలని ఉంది. కానీ, యెగార్కి ఎల్ల ఏడ్డాలో తెలయద్ద.
దంతో విచారంగా చుటు కాలుస్తత, బలావంక తేరిపార చూస్తత కూరుిన్ననడు. చూప్ప మరలి,
చుటూు రికించేసరికి తలుప్ప వాకిట్లా నిలబడిన కోల్లె కనిపించాడు.
“అబాఫయి... “ అంటూ లేచి నిలబడ్డడడు. తరువాత తలవంచుకున్ననడు. ఆపై మెలాగా ఇల్ల
చెపాడు, “నేను, అహ్, ందిని చంపాను, కొడుకా. అవును.”
“న్నకు తెలుసు.”
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కోల్లె లోలకి వచిి వాళ్ామభ బలాదగగర కూరుినే ఎతుతపీట మీద కూరుిన్ననడు. కానీ,
యెగార్ నిలబడ్చ ఉన్ననడు, అతడి తల సిగుగతో కిందకి దించే ఉంది.
“కూరోి, న్నన్నన.”
యెగార్ మెలాగా కురిిలోకి జారగిల్లాడు. చేతులోా ఉనన చుటును కిటికీలోని కుండీలో
నలపేశాడు. అతడి కళ్లా నిలకడ్లేక కోల్లె చూటూు త్తరిగాయి. కోల్లె తండ్రివైప్ప చూశాడు, అతడి
చూప్పలు సిథరంగా, పెదదవాళ్ా చూప్పలకు మలేా ఉన్ననయి. ఆ తరువాత, “అది నీ తప్పకాద్ద, న్నన్నన.
న్న తప్ప,” అన్ననడు.
“నీ తపా? అల్లగెంద్దకనుకుంట్టన్ననవు?”
“నినున నేను సరైన సమయంలో ఆలేద్ద,” కోల్లె నిటూురాిడు. “ఒకస్వరి దంట్లా
డిపోయిన తరువాత... “
“నిజమే చెపావు, కొడుకా.”
“నినున ఆలేద్ద కాబటిు, అది న్న తప్ప. అల్ల బలావంక చూడ్టం ఆపెయిమ, న్నన్నన.
ఇంతకు మంద్ద మాదిరి న్నవంక చూడు.”
యెగార్

పెదవులు

వెయామలనుకుంట్టన్ననడ

వణికాయి:
అరథం

అతడు

కాకుండ్డ

ఉంది.

నవాాలనుకుంట్టన్ననడ,
అతడు

తనని

ఈల
త్సను

నియంత్రించుకోలేకపోతున్ననడు.
“న్న తేట కనునల -”
“సరే, సరే,” కోల్లె కోంగా అంటూ మఖం కెకి త్తప్పకున్ననడు. అతడు అల్ల
చెయమటం మంచిదే అయిమంది – ఉననట్టుండి యెగార్ మకుెప్పటాలు అదిరి అతడి ప్రమేయం
లేకుండ్డనే ర్కండు కనీనటి బింద్దవులు అతడి మాసిన గడ్డంమీద డ్డడయి. వాటిని అతడు
తుడిచేసుకుని, నవుాతూ మరొక చుటు చుట్టుకోస్వగాడు. అతడు చుటు చుటిు, వెలగించేంతవరకు
తండ్రీ, కొడుకులు ఇదదరూ నిశ్శబదంగా ఉండిపోయారు. కోల్లె తండ్రివైప్పకి త్తరిగి, మెరుసుతనన
కళ్ాతో, “నోన్న యుర్గవాన ఇంటిలో ఒకతడి పాటలు విన్ననను, న్నన్నన – ఏం గొంతుకనుకున్ననవు!
అచిం ఏనుగు మాదిరే!”
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స్వయంత్రం హారిటీన్న ంది వేప్పడు, ప్పలుసు చేసి బలామీద సిదధంగా ఉంచింది. బలా దగగర
శుభ్రమైన చొకాె వేసుకుని యెగార్ కూరుిని ఉన్ననడు: అతడికి ఎడ్మవైప్పన బహుమతులు
ఉన్ననయి, కుడివైప్పన మదమం సీస్వలు ఉన్ననయి. అత్తధులందరికీ అతడు బహుమత్తతోనూ, మదమం
గాాసుతోనూ స్వాగతం లకాడు.
“మీ

ఆరోగామనికి,

అత్తధుల్లరా.

తనివితీరా

త్సగండి,

త్తనండి,

బహుమతులను

ఆస్వాదించండి.”
బ ంద న్నయకులు, ఫోర్మాన్స రాలేద్ద, లేద హారిటీన్న వాళ్లా రావాలని అనుకోలేదేమో.
అయితే, యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ వచాిడు.
“నీ మీద న్నకు ఎట్టవంటి కోం లేద్ద, పొలుష్కెన్స, అంద్దక నేను వచాిను. కానీ, నేను
చటాునిన కూడ్డ ఎంతో గౌరవిస్వతను. కాబటిు, నీ టా, చటుంటా న్నకునన గౌరవానిన చూపిసుతన్ననను.
ఈ విషయంలో న్న ద కధం ఇది.”
“కూరోి, యకోవ్ ప్రొకొపిచ్. మా వంట రుచి చూడు.”
“సంతోషంగా. ప్రత్తదనిని పాటించాల కదూ? ప్రత్తదీ దధత్త ప్రకారం ఉండ్డల. దధత్తగా
లేనిది కాలనికత అవుతుంది. కాలనికతను పెట్రోలు పోసి తగలపెటాుల.”
ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్ కూడ్డ ఉన్ననడు. కానీ, అతడు తన విచారంలో మడుచుకునిపోయి
ఉన్ననడు. దంతో అతడు త్తంటూ, త్సగుతూ నిశ్శబదంగా ఉండిపోయాడు. కానీ, ఇప్పడు యకోవ్
ప్రొకొపిచ్కి బద్దలచాిడు: “ఎద్దటివాడి ఇలుా కాలుతూ ఉంటే ప్రత్త ఒకెడు తనకు సౌకరమంగా
ఉండ్చవిధంగా సందిస్వతడు. ఒకడు దనిని ఆరేస్వతడు, ఒకడు దనిని చూస్తత ఉంటాడు, ఇంకొకడు
చల కాగుతూ ఉంటాడు.”
యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ అతడిమీద దడికి దిగాడు: “నీ మాటల అరథం ఏమిటి, ఫ్యమడ్డర్
ఇటొవిచ్?”
“కాలనికతను కాద్ద తగలబ్టాుల్ంది, అధికారానికి తలూపే స్వంప్రదయవాద్దలను
తగలబ్టాుల. వాళ్ాందరినీ చుటుబ్టిు, సననటి మంటపెటిు కాల్లిల.”
మారిటా్ కలంచుకోకుండ్డ ఉంటే అది కాస్వత వాదనలోకి దిగి ఉండ్చదే. ఆమె భరతని
మెలాగా పొడిచింది.
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“గొడ్వ మొదలుపెటువద్దద. నీ నేదో నువుా చూసుకో.”
ఇంకొకవైప్పనుంచి ఓవా అంద్దకున్ననడు, “మనకి ఎప్పడైన్న డ్వ అవసరం డ్వచుి...”
అందరికీ బహుమతులు ఇస్తత, ఓడ్డె పోస్తత ఉనన యెగార్ ఇదేమీ వినలేద్ద. అతడు
త్సగుతూ అందరి గాాసులలో మదమం ఉందో లేదో చూసుతన్ననడు.
“త్సగండి, ప్రియమైన అత్తథుల్లరా! ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్, మా ప్రియమైన షడ్డకుడుగారూ,
మూత్త మడుచుకుని, అల్ల బిగుసుకుపోయి కూరుిన్ననవేమిటి, మిత్రమా? నవుా, నీ విలువైన
మాటలు వినిపించు.”
“మాటలే కద? దనికమంది,” గాాసు పైకెత్తత అన్ననడు ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్. “ఇది నువుా
క్షేమంగా త్తరిగి వచిినంద్దకు. నీ సమసమను రిషెరించుకుననంద్దకు. ఇకెడ్ అందరూ
అధికారానికి తల ఒగేగవాళ్లా కావటంతో రిషాెరం కనుకోెకపోతే బతకలేవు. నువుా దనినుంచి
బయటడ్డడవు – చాల్ల మంచిది. ఇవే న్న పొగడ్తలు. సారగంవైప్ప చూసుతనన రిశుదధ ఆతభవి
నువుా.”
“సారగమా?” వగచింది హారిటీన్న. “సారగం ఇంకా ఎంతో దూరాన ఉంది. అకెడికి
చేరడ్డనికి ఇంకొక వంద రూబుళ్లా కావాల.”
మారిటా్ ఆశ్ిరమపోయింది: “ఏమిటంట్టన్ననవు, టీన్న. ఇంకా వంద ఏమిటి? ఆ ందితో
అప్ప తీరగా ఇంకొంత మిగిల ఉండ్డలే...”
హారిటీన్న అటిదకా తనను త్సను ఎల్లగో నియంత్రించుకుంది. గలంత్స అదే ని
చేసింది కానీ ఇక తనవలా కాలేద్ద. చావు ఏడు ఏడిినట్టు పెదదపెట్టున ఏడిింది, “ఓ మారిటా్, న్న
అకాె, ఓ ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్, బావగారూ, ఓ దయగల అత్తధుల్లరా... “
“ఏమయిమంది, టీన్న? ఒకె క్షణం ఆ ఏడుప్ప ఆప్ప.”
“మొతతం ందికి ర్కం-డు వందల రూబుళ్లా.”
“ర్కండు వందలేన్న?” ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్ చేత్తలోని రొట్టుమకె కూడ్డ జారిపోయింది.
“ర్కండు వందల రూబుళ్లాన్న? అల్లగెల్ల అమాభవు? అంటే కిలోకి ఎంత డింది?”
“ఎంత డితే ఏమంది, వచిింది అంత,” అన్ననడు యెగార్. “త్తనండి, త్సగండి, ప్రియ-”
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“ఒకె నిమిషం ఆగండి!” ఫ్యమడ్డర్ ఇటొవిచ్ కోంగా అడుడడ్డడడు. “త్సజా ంది
మాంసమంటే ఏట మాంసం ల్లగా కాద్ద. ఈ సమయంలో, అదీ టుణంలో కిలోకి న్నలుగు
రూబుళ్ా చొప్పన అమభడుపోతుంది! న్నలుగు రూబుళ్లా – ఆ విషయం న్నకు ఖచిితంగా
తెలుసు.”
బలాచుటూు కూరుినన వాళ్ాంత్స గడ్డకట్టుకుపోయినట్టు అయామరు. “న్న భారమ కూడ్డ అదే
ధర చెపింది,” యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ కూడ్డ జోడించాడు.
“ఓ దేవుడ్డ!” హారిటీన్న రొదపెటిుంది. “ఏమి చేతును, పెదదమనుషుల్లరా!”
“ఆగండి!” ఆశ్ిరమంలో తన ఇంటి దగగర లేననన విషయం మరిచిపోయి ఫ్యమడ్డర్
ఇటొవిచ్ బలామీద చరిచి అరిచాడు. “అంటే నువుా ర్కండు వందల రూబుళ్ాకు మోసపోయావు,
యెగార్. అప్పలో ఉండి, పేదరికంలో ఉండి, పోష్కంచాల్న కుట్టంబం ఉండి ర్కండు వందల
రూబుళ్లా దరినపోయే దనయమ చేత్తలో పోశావా? నీ అంతటి అసమరుధడు ఉండ్డు!”
యెగార్ తన పిడికిలతో బలామీద కొటిున బ్బఫకి గాాసులనీన ఎగిరిడ్డడయి.
“ఎవారూ మాటాాడ్కండి! మీరు ప్రత్తదీ ల్యకిెస్వతరు కదూ? ల్లభాలను కూడి, నషాులను
తీస్తస్వతరు కదూ? న్న ఇంటిలో ఎవారూ గణించటానికీ, తీసెయమటానికి లేద్ద, తెలసింద? నేను ఈ
ఇంటి యజమానిని. నేను ల్యకిెంచగలగింది ఒకెటే: ఎవరికి ఇలుా కావాల, ఎవరికి ఇంటికప్ప
బాగుచెయామల, ఎవరికి కిటికీ తయారు చెయామల – ఇవే నేను ల్యకెపెటేుది. జీవితంలో వీటినే
ల్యకెపెటాులని న్న కొడుకును కూడ్డ ఆదేశసుతన్ననను. న్నకు మూడు వంతుల భూమి ఉంది, ఆ
మూడు వంతులు న్న నియమాల ప్రకారం జీవించి, నేను ల్యకిెంచినవే ల్యకిెంచాల. న్న నియమాలు
చాల్ల

సులువైనవి:

రూబుళ్ాను

ల్యకెపెటువద్దద

–

పాటలను

ల్యకెపెటుండి.

అందరికీ

సషుమయిమంద? అయితే, హారిటీన్న, ఒక పాట పాడు. పాడ్మని నినున ఆదేశసుతన్ననను.”
అందరూ నివెారపోయి, నిశ్శబదంగా కూరుిన్ననరు. అందరూ నోళ్లా తెరుచుకుని యెగార్
వంక చూస్తత ఉండిపోయారు. ఇదంత్స కోల్లెకి చాల్ల తమాషాగా అనిపించస్వగింది: తనివితీరా
నవుాకోటానికి అతడు బలా దగగరనుంచి రిగెత్తత పెరటిలోకి వెళ్లాడు.
“పాడు, టీన్న,” అన్ననడు యెగార్. “ఒక మంచి పాట పాడు.”

హంసలను వేటాడొద్దద
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హారిటీన్న ఇబఫందిగా కదిలంది. చెంకి చెయిమ ఆనించుకుని, గొంతు సవరించుకుని
పాడ్టం మొదలుపెటిుంది... కానీ మరొకస్వరి ఆమె అదే ఏడుప్ప పాట ఎతుతకుంది:
అయ్యమ, అయ్యమ, అయ్యమ.
న్న కషాులు ఏమి చెప్పద్దనయామ!
చినదనను, చకెనిదననయామ,
ఎవరు గట్టుకిెంతురయామ...

(తరువాయి భాగం వచేివారం)
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