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హంసలను వేటాడొద్దు [9]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: డవపోగొట్టి రేవు అధికారి మకోవ్ ప్రోకోవిచ్ కు మూడువందల రూబుళ్లు బాకీ
డిన యెగార్, అది తీయచటానికి తన పంపుడు ందొనొకదానిి చంపి ఆ మంసం అమేమంద్దకు
ట్ిణం వెళ్తాడు. అకకడ ఇదురు అతణ్ణి మోసం చేస్వారు. దాదాపు నాలుగువందల రూబుళ్ు
గిట్టిబాట్య్యె ఆ మంస్వనిి కేవలం రండువందల రూబుళ్లు ఇచ్చచ చేజికికంచుకుంటారు. యెగార్
ఆ డబుుతో ఇంట్టకి వచ్చచ అందర్ని వింద్దకు ఆహ్వానిస్వాడు. అతని తోడలుుడు ఫ్యెడార్ ఇటోవిచ్,
రేవు అధికారి మకోవ్ ప్రోకోవిచ్ అంతా వస్వారు. ఫ్యెడార్ ఇటోవిచ్ అంత తకుకవ ధయకు
మంస్వనిి అమ్మమనంద్దకు యెగార్ ని నిందిస్వాడు. కానీ తాగి ఉని యెగార్ ―నా యింటోు ఎవరూ
రూబుళ్ు ల్యకకలు మటాుడటానికి వీల్లుదని‖ గట్టిగా ఫలుగుదిు అందరి నోళ్లు మూయిస్వాడు. కోల్కక
తన కోం భరిచ్చపోయి తండ్రితో కలసిపోతాడు. ఇక చదవండి:—
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భరునాడు ప్రభుతా కొనుగోలు కార్యెలమం వదు ఒక ప్రకట్న అతికించ్చ ఉంది. ఆ
ప్రకట్న దినత్రిక అంత పదుగా ఉంది. ప్రజలనుంచ్చ లండెన్స బెరుడును ప్రంతీమ కొనుగోలు
అధికారులు తీసుకుంటాయని పౌరులందరికీ పదు అక్షర్యలలో అది తెలమచేస్ాంది. ఊయబెట్టి,
ఎండబెట్టిన బెయడుకి కిలోకి అయథ రూబులు ఇస్వారు, అంటే యాభై కొపకుకలు.
ఆ ప్రకట్నను చద్దవుతూ యెగార్ చాల్క సేపు నిలఫడాాడు. కొనిి ల్యకకలు కూడా వేశాడు:
కిలోకి అయథ రూబులు – అంటే రండు కిలోలకి రూబులు. భణుగుకి ఆరు రూబుళ్లు: డబుులు.
రోజుకి ఎనభై కిలోలు తిమెగలగితే చాల్క డబుు సంపాదించవచుచ. ఇంకో వైపున ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ ఎట్టవంట్ట ల్యకకలు వెమెల్లద్ద. అతడికి అంత సభమం కూడా ల్లద్ద: ప్రకట్న చదివిన
వెంట్నే అతడు గుర్రానిి ఫండికి కట్ిటానికి రిగెతాాడు. ఫండిలోకి ఎకిక ఓవాతో కలసి అడవిలోకి
ప్రయాణభయాెడు. కావలసిన కత్తాలు కూడా సిదధంగా ఉనాియి. బెయడు తిమెటానికి అతడికి
అనుభతి కూడా అవసయం ల్లద్ద. డిపోయిన చెట్ుభధెనుంచ్చ దారిచేసుకుని లండెన్స తోపులకి
వెళ్తుల్న అవసయమూ ర్యల్లద్ద: మంద్ద వచ్చచన వాళ్ుకి మంద్ద అనిది పాత నిమభం. ఈలోగా
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యెగార్ మంసంల్లని కాెబేజి పులుసు తాగుతూ ద్దకాణాదారుల్కగా ల్యకకలువెమెస్వగాడు.
“భణుగుకి ఆరు రూబుళ్ునిమట్. భనసు పట్టి ని చేసేా ఒకక రోజులో నెల జీతం
సంపాదించవచుచ.” హ్వరిటీనా ఏమత్రం వాదించల్లద్ద: ంది వెవహ్వయం తరువాత ఆమె పదుగా
మటాుడట్ం ల్లద్ద. ఇంట్టలో అటూ, ఇటూ మెసిల్లది, కాలనీ ఫజారులోు తిరిగేది, రిచమం
ఉనివాళ్ును కలసేది. అందరితో మొయపట్టికునేది, వినివించుకునేది, ఫతిమల్లది. యెగార్ ఏమీ
పాలుపోని సిథతిలో ఉనాిడు: ఎవారూ అతనికి సలహ్వ ఇవాల్లద్ద, అల్కగని అతడు ఎవరినీ అడగనూ
ల్లద్ద. ఎట్టి రిసిథత్తలోునూ భగవాడినని గర్యానిి నిలుపుకోవాల్కయె. బెయడు విషయానికి వసేా –
అది వాసావం. మంద్దగా మేల్కకనివాళ్లు అట్వీ అధికారి – అంటే ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ నుంచ్చ –
అనుభతి తెచుచకుని శ్నివాయం, ఆదివార్యలోు తెలువాయకమందే అడవులోుకి వెళ్లుపోయారు. అల్క
ఉదమం వెళ్లున వాళ్లు ఒక పాతిక కిలోల బెయడుతో తిరిగి వచేచవాళ్లు. అడవిగుండా వీపుమీద పాతిక
కిలోలు మోసుకొసేా, సంపాదన పదుగా ఉండదని అందరికీ తెలసిందే. మోట్రుసైకిలు ఉనివాళ్లు ఓ
యాభై కిలోలు తీసుకుర్యగలగేవాళ్లు. ఒక వాయంపాట్ట దానిని ఊయబెట్టి, మెలపట్టి, ఎండబెట్టి
కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకెళ్లువాళ్లు. అకకడ వాట్టని తూకం వేయించేవాళ్లు. అయితే, ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ ఇట్టవంట్ట చ్చని చ్చని విషయాలపై తన శ్కిాని వృధా చెమెదలుచుకోల్లద్ద:
మొదట్టరోజు ర్యత్రే అతడు తన గుర్రపుఫండి నిండా బెయడుతో ఫమట్కు వచాచడు. ఆ ఫరువును
గుర్రం ఎంతో కషింమీద ల్కగగలగింది. ఆహ్వాఁ – అతడిది ఏమ్మ తెలవండి! ఈ గుర్రపుఫండిని
అతడు ఊరులోకి, అయిద్ద కిట్టకీల తన ఇంట్టకి తెచాచడనుకుంట్టనాిర్య – అనవసయంగా
అధికారుల కళ్ులోు డట్మెంద్దకు? గుర్రపుఫండిని నేరుగా కాలవలోకి తోల, గుర్రానిి అకకడ
ఊడదీశాడు,

ఫండితోపాట్ట

బెయడు

ఊయటానికి

అకకడ

వదిలపటాిడు:

గుర్రపుఫండేమీ

మోట్రుసైకిలు కాదకదా, నీళ్ులోు నానితే పాడైపోటానికి. దీనివలు గుర్రానికి శ్రభ తగుుత్తంది, తన
గురించ్చ అనవసయపు మట్లు అంతగా ఉండవు, ఫండిలో ఉని సరుకు అకకడే ఊరుత్తంది. బెయడు
బాగా ఊరిన తరువాత ఫండికి గుర్రానిి కట్టి ఒడుాకి ల్కకొకసేా సరిపోత్తంది. బెయడును ద్దలపి,
ఎండబెట్ిట్ం మరిటా్ ని. అదీ కాకుండా అతడి దగుయ రండ ఫండి ఉంది: గుర్రానిి దానికి కట్టి
అవకాశ్ం ఉనింతవయకు డబుు చేసుకోటానికి బెయడు వలచెమెట్మే. తన తోడలుుడు ఇంకా
ఆలోచనలోు ఉనిపుుడే ఈ విధంగా ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ అడవినుంచ్చ మూడు ఫళ్ు బెయడు తెచాచడు.
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ఆ క్రభంలో అతడు అలసిపోయాడనిది నిజం: చెభటోడిచ నిచెయాెల భరి. అతడు ఓవాకి
విశ్రంతి ల్లకుండా చేశాడు, తానూ శ్కిాకి మ్మంచ్చ నిచేశాడు, గుర్రానిి పీలచ పిపిు చేశాడు.
అలసిపోయిన ఓవా వాకిటోునే కుుకూలపోయాడు, వాళ్ుభమ అతడిని తీసుకెళ్లు భంచంలో వేసింది.
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ మత్రం అచచం ఇంటోు పుదీనా వేసి, కాచ్చన స్వర్యయి మీద ఫతికాడు. అది
ఎంతో ఫల్కనిి ఇసుాంది. ఆ రోజు అతడు తన ఆరోగెం కోసం ఒక గాుసు స్వర్యయి తాగాడ, ల్లదో
(స్వర్య సీస్వను ఫలు మీదనుంచ్చ తీసే సభమం కూడా మరిటా్కి ల్లద్ద), యెగార్ పొలుష్కకన్స
అకకడికి వచాచడు. అతడి గడాం మసి ఉంది. “బాగునాివా, భోజనం చేసుానిట్టినివు.” ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్కి గొంత్త పూడుకుపోయింది – భదెంతో కాద్ద, ద్దఖంతో. “కూరోచండి, ప్రమఖ
వాెపాయవేతా అయిన తమమడుగారు.”
ఆ వెంగెం యెగార్కి అయథభయిెంది, కానీ అతడు దానిని ట్టించుకోల్లద్ద – అతడి దృష్కి
భరోచోట్ ఉంది. అతడు తలూపి, ధనెవాదాలు తెలపి, చ్చరునవుా నవిా టోపీ తగిలంచటానికి
తలుపువైపుకి తిరిగాడు. టోపీ తగిలంచ్చ, కోట్ట సరిచేసుకుంటూ ఫలు దగుయకి వచేచసరికి స్వర్య సీస్వ
అకకడ ల్లద్ద. తన కళ్ును తానే నభమల్లనట్టి అతడు మ్మట్కరించాడు. స్వర్య సీస్వ, గాుసుకి ఫద్దలు
అకకడ ఉడకబెట్టిన ఫంగాళ్తద్దంలతో ఒక గినెి ఉంది. కొంచెం ంది మంసం కూడా
ఉందనుకోండి.
“నిమీద నీ దగుయకు వచాచను, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్.”
“నువుా మంద్ద తిను. ని గురించ్చ తరువాత మటాుడవచుచ.”
వాళ్లు తినాిరు. మరిటా్ టీ తీసుకొచ్చచంది, వాళ్లు తాగారు. తరువాత చుట్ిలు వెలగించ్చ
అసలు విషమంలోకి వచాచరు.
“నీ నుంచ్చ అనుభతి త్రం కావాల, బెయడుకు సంఫంధించ్చ. కిలోకి అయథ రూబులు
ఇస్వారు.”
“అది నిజమ?‘ ఆశ్చయెం ప్రకట్టస్తా ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ అడిగాడు.
“భనది చాల్క సంని దేశ్ం: ఇకకడొక అయథ రూబులు, అకకడొక అయథ రూబులుతో ఏం
కాద్ద.”
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“అల్క ఇసుానింతవయకేల్ల ఏదైనా...” ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ గొణ్ణగాడు. తరువాత పదుగా
నిటూిర్యచడు.
“ఏమైనా అంత భంచ్చ నికాద్ద,‘ అతడు కొనస్వగించాడు. “అది రిజరుా అడవి: దానిని
జల రిజర్యామరు అంటారు. భనమేమో దాని తోలు వలచ్చపారేసుానాిం.”
“అాఁహ్, అవును...”
“ఒక లండెన్స చెట్టి బెయడు వలచేశావనుకుందాం. అది ఎండిపోత్తంది. నువుా ల్కబం
చేసుకునాివు, కానీ ప్రభుతాం సంగతేమ్మట్ట? ప్రభుతాానికి నషిమే కదా.”
“నువుా చెపిుంది నిజమే. అయితే బెయడు ఎల్క తీశాయనిదానిమీద అది ఆధాయడి
ఉంట్టంది. నీకు తెలుసు కదా -”
“భనం ప్రభుతాం గురించ్చ ఆలోచ్చంచట్ం ల్లద్ద,‘ ఫ్యెడార్ నస పడుతూనే ఉనాిడు.
“భనం యష్యె గురించే ఆలోచ్చంచట్ం ల్లద్ద. కానీ, ఆలోచ్చంచట్ం భన ధయమం.”
“తునిసరిగా ఆలోచ్చంచాల, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్. అది భన విధి!”
ఇదురూ నిట్టిరిచ, ఆలోచనాభగుిలయాెరు. చేతిలోని చుట్ిలవైపు చూడస్వగారు.
“నువుా చెపిునట్టి, బెయడు తీసే విధానం తెలసి ఉండాల, యెగార్ మ్మత్రమ. అయితే
బవిషెత్తాను కూడా దృష్కిలో పట్టికోవాల, దాని గురించ్చ కూడా ఆలోచ్చంచాల.”
“అది నాకు తెలుసు, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్.”
“అదీ విషమం, నేను చెువలసింది చెపాును. అయితే నువుా నా ఫంధువువి, అంతే
కాకుండా నువుా ఉని రిసిథతిని దృష్కిలో పట్టికుని నీకు అనుభతి త్రం ర్యసి ఇస్వాను.”
యెగార్ రిసథతిని ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ స్వనుభూతితో రిశీలంచాల్న అవసయం
ఉండింది. మవిగిపోయిన మోట్రు తాలూకా అపుును యెగార్ ఆపాట్టకే తీరేచసినుట్టకీ ర్యెట్క
కేంద్రంలోని ఉదోెగంలో ఇపుుడు ల్లడు. ఆ ఉదోెగానిి అతడు తన ఇచాాపూయాకంగానే
వదిలపటేిశాడు.
“ఇవి నా సిదాధంతాలు, మకోవ్ ప్రొకొపిచ్.” భళ్లు తనని ఎకకడికి ంపిసేా అకకడికి
వెళ్ుస్వగాడు, ఏ ని చెబితే ఆ ని చెమెస్వగాడు. అతడు తనకు స్వధెమైనంతగా
ప్రమతిించస్వగాడు. అయితే అది ప్రమతిభని కూడా అనటానికి ల్లద్ద: ఉదేుశ్పూయాకంగా
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చెమెటానిి, అంతా బాగుండాలని ఫలవంతంగా చెమెటానిి ప్రమతిించట్ం అంటాం. అయితే,
ఏదైనా లోభూయిషింగా చెయాెలని కానీ, ఎవరినైనా మోసం చెయాెలని కానీ, ని అయిెందంటే
అయిెందనిపించేల్క పూరిా చెయాెలని కానీ యెగార్కి లాపాట్ట కూడా అనిపించద్ద. అతడు
జీవితం మొతాానిి తన అంతర్యతమ ప్రకాయమూ, బమంతోనూ జీవించాడు. అయితే, అతడు చేసిన
నులు సరిగా ఉండకపోవట్ం అతడి ద్దయదృషిమే కానీ అతడి లోం కాద్ద. పుట్టికనుంచీ ఇది
అతడిని వెంటాడుతోందని చెువచుచ.
శ్నివాయం ఉదమం – భంచుతెయ నేలమీద తేలయాడుతూ అపుుడే తొలుగుతోంది యెగార్ కత్తాలకు ద్దను పట్టికుని, నడుమ టాకాకి గొడాల తగిలంచుకుని, తాడు తీసుకుని
రిజరుా అడవికి ఫమలుదేర్యడు. కిలో అయథ రూబులు విలువ చేసే బెయడు కోసం. తనతోపాట్ట
కోల్కకని కూడా తీసుకెళ్తుడు: ఒక భణుగు అదనంగా సేకరించాయంటే ఆరు రూబుళ్లు అదనంగా
దొరుకుతాయి. అయితే అుట్టకి ఇంకా అదనం అనేది ఇంకా ఏమీ ల్లదనుకోండి.
“లండెన్స చాల్క మూఖెమైన చెట్టి,‘ అడవి దారివెంట్ నడుస్తా చెపాుడు యెగార్.
“గతంలో యష్యెలో కొండ కింది భాగాలలో సగం ఈ చెట్టితో ఉండేది. అది గరిట్లకు
కలనిచేచది, ప్రజలకు తీపినిచేచది.”
“దాంటోు తిమెగా ఉండేది ఏమ్మట్ట?‘
“దాని పూత. ఈ పూలనుంచ్చ వచేచ తేనె ఫంగరు వనెిలో ఉంట్టంది, చాల్క ప్రతేెకమైనది.
అతెధిక తేనెనిచ్చచనంద్దకు తేనెటీగలు లండెన్సని గౌయవిస్వాయి. అది చాల్క ఉయోగకయమైన
చెట్టి.”
“భుజత్ర చెట్టి సంగతేమ్మట్ట?‘
“అది అందానికి.”
“అయితే ఫండి గురువింద?‘
“అది వసుావులకు. ఫండి గురువింద, కవుకు, దేవదారు, లర్చ చెట్టు ఇలుు కట్టికోటానికి,
వసుా స్వభగ్రికి భంచ్చవి. కొడుకా, ప్రతి చెట్టికీ ఏదో ఒక ఉయోగం ఉంట్టంది: ఎంద్దకూ
నికిర్యనివంటే ప్రకృతి తలుకి ఇషిం ఉండద్ద. ఒక చెట్టి భనిష్కకి – అతడి అవసర్యలకోసం –
పరుగుత్తంది, భరొకట్ట అడవి కోసం, అనిి యకాల పురుగుల కోసం, ల్లదా పుట్ికొకుకలకోసం
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పరుగుత్తంది. అంద్దకే గొడాలతో ఏదైనా చెట్టి కొట్ిబోయ్యమంద్ద ఎవరికీ: ఒక జింక ల్లదా
కుందేలు, ఒక పుట్ికొకుక ల్లదా ఉడత ల్లదా మళ్ుందికి హ్వని కలగించట్ంల్లదని చుటూి రికించ్చ
చూడాల. వాట్టకి హ్వని చెమెట్భంటే నీకు నువుా హ్వని చేసుకోవట్మే; నరికేసిన అడవిని అవి
విడిచ్చపట్టి వెళ్లుపోతాయి. ఆ తరువాత నువుా ఎంత ప్రమతిించ్చనా అవి తిరిగి ర్యవు.”
ఎవరూ నడవని దారిలో, భంచు తడిచ్చన గడిాలో కాళ్ుకు చెపుులు ల్లకుండా నడుస్తా, పిట్ిల
కూతలు వింటూ, ప్రతి ఒకకదానికి ఏర్యుట్ట చేసి, జీవర్యశులనిింట్ట ప్రయోజనం కోసం అనీి
కలుంచ్చన ప్రకృతి తలు గురించ్చ మటాుడుకోవట్ం ఎంతో బాగుంది. ఆపాట్టకి స్తరుెడు పైకి
పొడుచుకుర్యవట్ంతో కవుకు కామలు ఫంగారు కాంతితో మెయవస్వగాయి, త్తమెమదలు గడిాలో
ఝుభమంటూ పాడస్వగాయి. భలుపు తిరిగిన ప్రతిస్వర్న కోల్కక తన దికూ్చ్చని చూడస్వగాడు:
“భనం డభట్టవైపుకి తిరిగాం, నానాి.”
“భనం తాయలోనే అకకడికి చేరుకుంటాం. దూయంగా ఉని లండెన్స తోపుకి ఎంద్దకు
వెళ్లత్తనాిమో తెలుస్వ, కొడుకా? దగుయలోని తోపు ఇపుుడే ఈడుకొచ్చచ, నిండా పూతతో అందంగా
ఉంది. దానిని ఒంట్రిగా వదిలపట్ిట్ం భంచ్చది. భనం ఇంకొంచెం దూయం వెళ్దాం: ఇంకొంచెం
నడిసేా భన కాళ్లుమీ అరిగిపోవు. పూతతో ఉని ఈ తోపుని తేనెటీగలకు, ప్రకృతి తలుకి
వదిలపడదాం.”
“నానాి, త్తమెమదలు లండెన్స చెట్ులోకి వెళ్తాయా?‘
“త్తమెమదల్క? అవి చాల్క పదువి కదా: అంద్దకే అవి చాల్కవయకు కిందనే ఉంటాయి.
గడిాపూలు, పొదల పూలకు అవి రిమ్మతం అవుతాయి. ప్రకృతిలో తనదైన స్వథయిలునాియి.
ఉదాహయణకు, తోకూపుడు పిట్ి నేలమీద తిరుగుతూ ఉంట్టంది, గదు ఆకాశ్ంలో విహరిసుాంది.
ప్రతి ఒకకరికి వారివారి స్వథయి కేటాయించ్చ ఉంది, అంద్దకే ఏ గొడవా ల్లద్ద, ఏకకడా రిమ్మతికి
మ్మంచ్చన సంఖె ల్లద్ద. ప్రతి ఒకకరికి తభ సంత ని ఉంది, ప్రతి ఒకకరికి ప్రతేెకించ్చన భోజనశాల
ఉంది. ప్రకృతి తలు ఎవారినీ తకుకవ చెమెద్ద, ఆమె కళ్ులోు ప్రతి ఒకకరూ సమనమే.”
“ప్రకృతి తలుల్కగా భనం ఉండల్లమ?‘
“అహ్, అది... ఎల్క చెపాుల, కొడుకా. భనందయం కూడా అల్కగే ఉండాల, కాని అది
స్వధెడట్ంల్లద్ద.”
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“ఎంద్దకని?‘
“ఎంద్దకంటే, భనుషులలో అనిి స్వథయిలూ కలసిపోయాయి. ఉదాహయణకు అడవినే
తీసుకుంటే, ప్రతిదీ సుషింగా ఉంట్టంది: ఒకట్ట మళ్ుందిగా పుట్టింది, భరొకట్ట ఉడత. ఒకట్ట
నేలమీద తిరుగుతూ ఉంటే రండవది కొభమ మీదనుంచ్చ కొభమకి దూకుత్తంట్టంది. కానీ, మషులు
మత్రం అందరూ ఒకేల్కగా పుడతారు. అందరూ నగింగా ఉండి, కేర్కేర్భంటూ ఉంటారు,
అందరికీ తలుపాలు కావాల, అందరూ గోచీగుడాలు కంపు చేసుాంటారు. ఉదాహయణకు, ఎవరు
కమజు పిటోి, ఎవరు డేగో తెలమద్ద. అంద్దకే ఎంద్దకైనా భంచ్చదని ప్రతి ఒకకరూ డేగ ల్కగా
ఉండటానికి ప్రమతిిసుాంటారు. అయితే డేగ ల్కగా ఉండటానికి ప్రమతిించ్చనంత మ్రానన
సరిపోద్ద. డేగకి డేగ చూపు, డేగ రకకలు ఉంటాయి... ఆ వాసన ఏమ్మటో తెలుస్వ, కొడుకా?
లండెన్స. ఈ భలుపు తియగట్ంతోనే -”
భలుపు దగుయ కుడిచేతివైపుకి తిరిగిన తరువాత యెగార్కి నోట్ మట్ ర్యల్లద్ద. ఆశ్చయెంతో
అతడికి అడుగు మంద్దకు డల్లద్ద. అతడు కళ్లు మ్మట్కరించాడు. కోల్కక కూడా ఆగిపోయాడు.
ఇదురి నోట్వెంట్ మట్ర్యల్లద్ద. ఉడకపోతగా ఉని ఉదమం ఎండలో త్తమెమదలు తభ నేల
స్వథయిలో ఝుభమంటూ చేసుాని నాదం వినడుతోంది.
బెయడు వలచేసి ఉని లండెన్స చెట్టు వాడిపోయిన పూలతో నేలను తాకుతూ ఉనాియి. స్త్రీ
శ్ర్నయం మదిరి వాట్ట కాండాలు తెలుగా ఉనాియి, ఆ ఆకుచచని సంధాె కాంతిలో అవి అసుషింగా
గోచరిసుానాియి. ఆ చెట్ునుంచ్చ కారిన యస్వలతో నేల తడిగా ఉంది, చనిపోత్తని కాండాలకు ఆ
నీట్టనే వేళ్లు తిరిగి సయపర్య చేసుానాియి.
“వాట్టని చంపేశారు,‘ తలమీద టోపీ తీసేస్తా అనాిడు యెగార్. “డబుు కోసం, అయథరూబులు కోసం వాట్టని చంపేశారు.”
విధాంస్వనికి గురైన లండెన్స తోపుని తండ్రి, కొడుకులు నోళ్లు వెళ్ుబెట్టికుని చూస్తా ఉని
సభమంలో హ్వరిటీనా తాను ఎంచుకుని మయుంలో చ్చవరి ప్రమతింలో, చ్చవరి రుగులో ఉంది.
ఆ అడాంకి దాట్టతే భోగభాగాెలు కాకపోయినా సౌకయెవంతమైన జీవితం ఉంట్టందని ఆమె
ఆశిస్ాంది.
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ఆమె నోరు పదుదే కానీ ఆమెకు భర్న అంత ధైయెం ల్లద్ద. మొగుడి మీద ఆమె తేలకగా
అయవగలుగుత్తంది, కానీ ఫమట్వాళ్ుతో ఆమె ఫలు గుదిు మటాుడల్లద్ద. ఫలులనాి, వాట్ట వెనక
ఉండే అధికారులు, కాగితాలు, కపుుపైకల్కు పోసియుతో ఉండే గోడలనాి ఆమెకు చెునలవికాని
బమం. ఆమె బమం బమంగా లోలకి అడుగు పడుత్తంది, ఒక కకకి ఒదిగి నిలఫడుత్తంది:
ఎవరినీ అడిగే ధైయెం ల్లద్ద, ఏమ్మ అడగాలో తెలమద్ద. దాంతో తలనుండి కాళ్ు వయకు చెభట్లు
కారిపోత్తండగా ఆమె, ‗ఏ నైనా చేస్వాను. జీతమంటే చాలు. పోష్కంచటానికి ఒక కుట్టంఫం
ఉంది.”
“నీ వృతిా ఏమ్మట్ట?‘
“నా వృతాా? లోగడ శువులు కాశాను.”
“ఇకకడ శువులు ల్లవు.”
“భగవాళ్లునాిర్య? వాళ్ును కూడా బాగా చూసుకుంటాను, ఫట్ిలుత్తకుతాను, గినెిలు
కడుగుతాను.”
“అవును, పొలుష్కకన్స, నీకు చాల్క అరుదైన వృతిా ఉంది! నీ పాస్పోరుి ఉందా?‘ దానిని
తిపిు మఖం చ్చట్టుస్వారు. “నీకొక చ్చని పిలు ఉంది.”
“ఓల్కె.”
“ఇకకడ శిశు సంయక్షణ కేంద్రం ల్లద్ద. అది పొెట్ర్ పట్రొవిచ్ రిధిలో ఉంది. వెళ్లు అతడిని
కలువు: అతడు నియియిస్వాడు.”
రండవ వయసలో పొెట్ర్ పట్రొవిచ్ దగుయకి వెళ్లుంది. ఆ తరువాత పొెట్ర్ పట్రొవిచ్ నుంచ్చ
ఇవాన్స ఇవనోవిచ్ దగుయకు వెళ్లుంది. అకకడి నుంచ్చ...
“అధికారి నియిమం ప్రకాయం నడుచుకుంటాను. నాకెట్టవంట్ట అబెంతయం ల్లద్ద. ఇకకడ
ఒకకటే శిశు సంయక్షణా కేంద్రం ఉంది, పిలులు చాల్కభంది ఉనాిరు.”
ఇదే చ్చవరి అవకాశ్ం: ఆ తరువాత మంద్దకి దారిల్లద్ద. నెలకి రండు స్వరుు జీతం అందే
అవకాశ్మో, తన కలల అంతమో ఇపుుడు తేలపోత్తంది. హ్వరిటీనా తన కలలు ఎకకడ
అంతమైపోతాయోనని తెగ బమడిపోయింది. ఈ చ్చవరి అధికారితో ఈ సమవేశానికి ఆమె
ఎంతో శ్రదధగా తయాయయిెంది. తన కొతా గౌను మోకాళ్ువయకు వచేచల్క సరిచేసుకుంది. జుట్టి
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శుభ్రంగా ద్దవుాకుని స్వధెమైనంత అందంగా అలంకరించుకుంది. అకక మరిటా్ తన
పుట్టినరోజునాడు ఇచ్చచన హ్వెండబాెగ్ కూడా చేతట్టికుంది. ఓల్కెని టీచరు నోనా యుర్నవాి
దగుయ వదిలపట్టింది: ఆమెకి కూడా కొంత అలవాట్వుత్తంది. సంతానికి పిలులి కనాల్న వమసే్
ఆమెది. సయదాగా గడిపిన రోజులు ఇక చాలు.
హ్వరిటీనా బమం బమంగా తలుపును తాకింది: ర్యక్షసుడినో, తోడేలునో చూడటానికి
వెళ్లత్తనిట్టి ఉంది ఆమె. అయితే తలుపు వెనక ర్యక్షసుడికి ఫద్దలుగా జడల్లకుండా వదిల్లసిన
పొడవాట్ట జుట్టి ఉని అమమయి ఉంది. ఆమె టైపురైట్రు మీద ఏదో ట్కట్కల్కడిస్ాంది.
“అధికారిని చూడటానికి వచాచను. నా పేరు పొలుష్కకన్స.”
“ఇదీ దారి.”
హ్వరిటీనాని ఆ భర్యెద కదిలంచ్చవేసింది. “ఉండు,‘ కాకుండా, ‗లోలకి వెళ్లు,‘
కాకుండా, ‗ఇదీ దారి” అంది. కార్యెలమం వయకు సామంగా తోడొకని వెళ్లుంది.
అధికారి – నడివమసు దాట్టన వెకిా, నలు కళ్ుదాులు పట్టికుని ఉనాిడు – అందరి
అధికారుల మదిరి ఫలు వెనక కూరుచని ఉనాిడు. అతడు తినిగా మంద్దకు చూసుానాిడు. అయితే
నలు కళ్ుదాుల కాయణంగా అతడి చూపు కఠినంగా ఉందో, ఎల్క ఉందో చెుట్ం కషిం.
“పొలుష్కకన్స,‘ తనని తీసుకొచ్చచన అమమయి రిచమం చేసింది. “ని గురించ్చ వచ్చచంది.”
హ్వరిటీనా అకకడ వదిల ఆ అమమయి వెళ్లుపోయింది. “ఎల్క ఉనాిరు శ్రీభతి పొలుష్కకన్స.
కూరోచండి,‘ అనాిడు అధికారి.
అతడు తన చేతిని మంద్దకి చాచాడు. అయితే అతడు చేతిని ఆమె వైపుకి చాచల్లద్ద –
ఆమె ఒక కకకి నిలఫడి ఉంది – అతడు తన చేతిని తినిగా మంద్దకి చాచాడు. దానిని
అంద్దకుని కయచాలనం చెమెటానికి హ్వరిటీనా ఆవైపుకి రండడుగులు వెయాెల్ వచ్చచంది.
“అయితే, మీకంటూ ఒక వృతిా ల్లదంటారు?‘
“ఇంట్టని నేను బాగా చేస్వాను.”
ప్రతి కొతా ప్రదేశ్ంలోనూ, ప్రతి కొతా అధికారి అవే ప్రశ్ిలు అడుగుతాడని విషయానికి
హ్వరిటీనా తాయగానే అలవాట్టడింది. కాఫట్టి ఆమె ఒకట్ట తరువాత ఒకట్ట ట్కాట్కా చెపేుసింది,
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‗నేను ఇంట్టని బాగా చేస్వాను. అదీ కాక నాకు పిలులు ఉనాిరు. ఇదురు. వాళ్ులోు ఓల్కె చ్చనిది:
ఆమెను ఒంట్రిగా వదిలపట్ిడానికి ల్లద్ద. ఉని ఒకక ందినీ చంపి, అమమల్వచ్చచంది...”
ఆమె చెపిుంది అధికారి వినాిడు. అయితే అతడు తల ఏమత్రం తిుల్లద్ద. అంతేకాద్ద
అతడు ఎట్ట చూసుానాిడ, ఎల్క చూసుానాిడ ఏమత్రం అయథం కాల్లద్ద. దాంతో హ్వరిటీనా
గందయగోళ్తనికి లోనయిెంది. అసలు విషమం కాకుండా ఆమె నోట్టకి వచ్చచందల్కు చెపుుకుంటూ
పోస్వగింది. దాంటోు ఆమె ఎంతగా లీనమైపోయిందంటే ఆమెకి ఆపాలనే తెలమల్లద్ద. పిలులు,
మోటారు, ంది, భంకుట్టి టేి సజనోవ్, ఎంద్దకూ నికిర్యని తన బయా – అనిింట్టనీ ఒకక
తీగలో చెపేుసింది. లోలోుల ఆమె కూడా అంతగా చ్చకుకడిపోయింది.
“ఇంతకీ మీకు ఏం కావాల, శ్రీభతి పొలుష్కకన్స? ని కావాల్క ల్లక పిలుకి శిశు సంయక్షణ
కేంద్రమ?‘
“శిశు సంయక్షణ కేంద్రం ల్లకుండా నేను నికి వెళ్ుల్లను: పిలును చూసుకోటానికి ఇంటోు
ఎవరూ ల్లరు. ఎలుకాలమూ నోనా యుర్నవాిని ఇఫుంది పట్ిల్లను కదా.”
అతడు ఎట్ట చూసుానాిడ, ఎల్క చూసుానాిడ చెుగలగితేనా!
“సరే, మీ అమమయిని శిశు సంయక్షణా కేంద్రంలో చేరిుంచాం అనుకుందాం, మీకు ఎకకడ
ని చెయాెలని ఉంది? ఏదైనా వృతిా నేరుచకుంటావా, ల్లక ఏ ని దొరికితే ఆ ని చేస్వావా?‘
“మీరు ఎల్క చెబితే అల్క. దేనికైనా కాల్క ఉండే ని, శుభ్రం చేసే ని, ఏదైనా.”
“మీకు ఏ ప్రధానెతలు ల్లవా? ఏదో ఒకట్ట ఉండాల.”
హ్వరిటీనా నిటూిరిచంది. “నాకుని ప్రధానెత ఒకకటే: రొ త తినటానికి ఇంత
సంపాదించట్ం. నా మొగుడు మీద నభమకం పోయింది. పిలులకి తిండి, ఫటాి సభకూర్యచల,
చద్దవు చెపిుంచ్చ వాళ్ు కాళ్ుమీద వాళ్లు నిలఫడేల్క చూడాల. ఓల్కె కాయణంగా నా చేత్తలు
కటేిసినట్ియిెంది: ప్రతి రో త ఆమెను నోనా యుర్నవాి వదు విడిచ్చపట్ిల్లను కదా.”
అధికారి నవాాడు. “మీ ఓల్కెకి ఏదోఒక చోట్ట చూదాుం. ఇకకడ నీ దయఖాసుా ఏది?‘
అతడు తల తిుకుండా ఫలుమీద కాగితం కోసం తడభస్వగాడు. ఒక కాగితానిి చూపిస్తా,
‗ఇదేనా?‘ అని అడిగాడు.
హ్వరిటీనా ఒకకస్వరిగా ల్లచ్చ నిలఫడింది.
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“దేవుడా, మీకు గాని కళ్లు కనడవా ఏమ్మట్ట, అమెగారూ?‘
“అవును, శ్రీభతి పొలుష్కకన్స, నా చూపు పోయింది. కానీ, నువుా చెపిునట్టి భనందయం
ఏదో ఒక విధంగా రోజువార్న తిండి సంపాదించుకోవాల కదా?‘
“మీరు అంతగా చదివినంద్దవలు మీ చూపు పోయింది కదూ?‘
“చద్దవు కాద్ద – యుదధం. మొదటోు కొంచెం చూడగలగేవాడిని. కానీ మెలుగా రిసిథతి
విషమ్మంచస్వగింది. చ్చవరికి నలుట్ట నలుపు మత్రం మ్మగిలంది. ఇదే కదా నీ దయఖాసుా?‘
హ్వరిటీనా పదాలు వణుకుత్తనాియి; ఆమెకు ఏడుపు వస్ాంది, రైత్త భహిళ్ మదిరి
పదుపట్టిన రోదించాలని ఆమెకుంది. కానీ ఎల్కగో తమయించుకుంది. కాగితంవైపుకి అతడి
చేతిని భళ్లుంచ్చంది. నలు కళ్ుదాుల కళ్లు ఎద్దట్టగోడమీదనుంచ్చ భయలచకుండా, అతడు తీర్యమనానిి
ర్యశాడు.
ఆమె ఇంట్టకి తిరిగి వచేచసరికి బయా, కొడుకు స్వధువుల మదిరి కూరుచని ఉనాిరు.
“బెయడు ఏదీ?‘
“బెయడు ల్లద్ద. ర్యలపోత్తని పూలతో నగి కనెల మదిరి లండెన్స చెట్టు నిలఫడి ఉనాియి.”
హ్వరిటీనా అరుపులకు యెగార్ సిదధంగా ఉనాిడు. కానీ, ఆమె అయవల్లద్ద, నిటూిరిచందంతే.
“నా మొగుడుకంటే ఒక గుడిా భనిష్క నా గురించ్చ బాగా ట్టించుకుంటాడు.”
యెగార్ బాగా అవమనానికి లోనయాెడు. ఒకక దూకు దూకాడు.
“దానికి ఫద్దలుగా అతడు అడవిని ట్టించుకుని ఉండాల్ంది! పదుఎత్తాన జరుగుత్తని
దొంగతనానిి చూసి ఉండాల్ంది! అల్క బెయడు వలచ్చన వాళ్ునందరినీ ట్టికుని నియుంధించ్చ
ఉండాల్ంది!”
చెయిె విదిలంపుతో ఆ విషయానిి అంతట్టతో మగించాడు. చుట్ి కాలుచకోటానికి
ఫమట్కు వెళ్తుడు.
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