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బెయడుతో లాభాలు సంపాదంచి విధిని మోసగంచాలనుకుననదే యెగార్ ఆఖరి ప్రమతనం,
నియసన. అద అతడి ఆఖరి ప్రమతనం కావటం వలలనేమి, అతడిలో నియసనకి ఏమీ మిగలకపోవటం
వలలనో, ఆ వైపలెం అంత కొట్టొచిినట్టొ ఉండటం వలలనో యెగార్ అనిన ప్రమత్ననలకు చయభగీతం
పాడాడు. అతడు తన అదృష్ొంలో, తన శ్రభలో, తన శ్కిి, స్వభర్ధ్యాలోల పూరిిగా నభమకం
కోలోోయాడు. తనకోసం, కుట్టంఫం కోసం వెలుగు కోరుకోవటం మానేశాడు – తనని త్నను భసి
చేసేసుకున్ననడు. అతడు క్రభం తోకుండా నికి వెళ్లస్వగాడు, తవాభననచోట తవేావాడు, పాతి
పెటొభననద పాతి పెట్టొవాడు. అయితే, ఇప్పోడు ప్రతిదీ అనెభనసకంగా, సగం వేగంతో చేసుిన్ననడు.
ఎట్టవంటి ఆదేశాలు ర్ధ్కుండా ఉండటానికి ప్రమతినంచేవాడు. పై అధికారులకు స్వధెమైనంత
దూయంగా కూరుినే వాడు. చుటొ కాలుస్తి, స్తరుెడికేసి కళ్లల చిటిలంచి చూస్తి, దేనిగురించీ
ఆలోచించకుండా నిరిాకాయంగా ఉండేవాడు. ఆలోచనలంట్ట బమడి వాటిని దూయంగా
ఉంచటానికి ప్రమతినంచేవాడు. అయితే, అవి ఎలాగో చొయఫడేవి.
కానీ ఆలోచనలు ఎలాగో చొయఫడేవి. చినన చినన ఆలోచనలు; జిగటగా, నలలగా
జలగలాలంటి ఆలోచనలు. అవి యెగార్ యకాినిన పీల్చివి. ఒకదానిని తీసెమెగానే రండవద వచేిద,
దానిని తీసేసేి మూడద యకిం ల్లిటం దలదలుపెట్టొద. వాటిని తీసేస్తిండటంతోనే యెగార్కి
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సరిపోయేద. దాంతో అతడి హృదయానికి శాంతి ల్చకుండా పోయింద. శాంతి స్వానంలో – అతడికి
తెలమకుండా,

అతడి

నిమంత్రణ

ల్చకుండా

–

ఆందోళ్న

కలగస్ిందనిల్ంచేదేదో

చోట్టచేసుకుంటూ ఉండేద. దానిని యెగార్ ఒకక మాటలో నియాచించాడు: ఎంద్దకు? ఈ
ఎంద్దకులు చాలా ఉన్ననయి, వాటిలోల ఏ ఒకకదానికీ యెగార్వదు సమాధానం ల్చద్ద. కానీ అతడికి
సమాధానం కావాల, అతడి అంతర్ధ్తమ సమాధానం కోరుతోంద, ఆ జలగలు అతడినుంచి
సమాధాన్ననిన పీలుసుిన్ననయి. దీనంతటినీ ఇసుభంతైన్న భరిచిపోటానికి, అతడి హృదమంలోని
గందయగోళానిన

కొంతైన్న

మంచెమెటానికి

యెగార్

త్నగటం

దలదలుపెటాొడు.

భాయె

కోోడకుండా ఉండటానికి నిశ్శఫుంగా త్నగేవాడు, అతడి దగగయ డబ్బులు ల్చవు కాఫటిొ చాలా
కొంచమే త్నగేవాడు. అయితే, ఇంతకు మంద్ద ల్చుిక మాదరి ప్రతి కొపెకుక ఇంటికి తెచేివాడు,
కానీ ఇప్పోడు వీలు చికికనప్పోడలాల ఇంటినుంచి ఒకటి-రండు రూబ్బళ్లల కాజెమెస్వగాడు. వాటితో
మిత్రులతో కలసి త్నగేవాడు.
త్నగటానికి మిత్రులు వెంటనే ఏయోడాారు: క్రోక్, ఫిల్. క్రోక్ద మోకాలు మాదరి పూరిిగా
ఫటొతల, మకుక వంకామ మాదరి ఉంట్టంద, కళ్లల రేగుళ్ల మాదరి చింతనిప్పోలాల ఉంటాయి.
వీటికి తోడు అతడి నోటిలోంచి తిటల ప్రవాహం వచేిద, అదే నోట్లలకి ఓడాక ప్రవాహంలా వెళ్లలద.
అననవాహికలోంచి వెళ్లలనట్టొగా కాకుండా పెట్రోలు టాెంకులోకి – అడుగూ, మూతల్చని
టాెంకులోకి వెళ్లలనట్టొ క్రోక్ పొటొలోకి అద వెళ్లలద.
ఫిల్ అలా కాద్ద. ఫిల్ గాలసుని తిప్పోతూ, వేల్యతిి చూప్పతూ ఉంటాడు, “అలవాట్ట
తోకుండా ఉండటానికి త్నగుత్నమే కానీ భత్తిలో మనగటానికి కాద్ద.”
ఫిల్కి త్నగుతూ మాటాలడటభంట్ట ఇష్ొం, ఇద క్రోక్కి ఎప్పోడూ చీకాకు కలగంచేద: అతడు
తన టాెంకును నింపాలనన నియంతయ ఆందోళ్నలో ఉండేవాడు. కానీ, ఫిల్ పలత్ననికి కాక ఆ
ప్రక్రిమకు విలువనిచేివాడు. ఎవరూ తన కాళ్ల మీదడి క్కకకుండా ఉండటానికి అందరికంట్ట
ఆఖరున అతడు త్నగటం పూరిి చేసేవాడు. సీస్వలో మిగలంద గాలసులోల పోసేవాడు, ఆఖరి చుకక
గాలసులో డేవయకు సీస్వని ఊపేవాడు. ఆ తరువాత తతాంలోకి దగేవాడు, “దీంట్లల, ఈ ద్రవంలో
ఏమంద? ఈ ద్రవంలో ఏడుగురు అమామయిలు మనిగ ఉన్ననరు: ద్దఖమూ, సంతోష్ం;
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వృదాయెం, మవానం; ప్రేభ, సలహా; ద్దునిమిద సంవతసర్ధ్లు. మిభమలన త్నగేటప్పోడు నేను
చేసేద ప్రతిదీ గురుించుకోండి.”
యెగార్ ఇంద్దకు భిననంగా నిశ్శఫుంగా త్నగేవాడు. ఆత్రంగా, గుటకలు వేస్తి త్నగేవాడు:
జలగలను వదలంచుకోవాలనన క్ందయలో అతడుండేవాడు. ఇంకో మాటలోల చెపాోలంట్ట అతడు
గుయించుకోటానికి కాకుండా, భరిచిపోటానికి త్నగేవాడు. ప్రతి వెకీి తన గాయాలను
మానుోకోటానికి ప్రమతినసుింటాడు.
అద ఉయోగడేద, కానీ ఎంతోసేప్ప కాద్ద. దానిని కొనస్వగంచటానికి డబ్బు కావాల.
చిలలయ, భలలయ నులు చేమటం దాార్ధ్ కొంత డబ్బు సంపాదంచటం నేరుికున్ననడు: దీంట్లల క్రోక్
చాలా నిప్పణుడు. ఏదైన్న లారీ నుంచి సరుకు దంచటం, ల్చదా ఒక మసలావిడ కంచె బాగు
చెమెటం, ల్చదా అలాంటిదో భరొకటి ని దొయకబ్బచుికునేవాడు. మామూలుగా ఉననప్పోడు
అతడి బ్బర్ర పాదయసం లాగా నిచేసేద. కానీ యెగార్కి కోం వచేిద.
“నీకునన నైప్పణ్యెలకు ఈ చిలలయ, భలలయ నులు కాకుండా చకకగా నిచేస్తి
ఉండిఉండాల.”
“ని ఎకకడికీ పోద్ద: కొదుగా గంత్త తడుప్పకుని దానిని పూరిి చేదాుం. ఒకవేళ్ పూరిి
చెమెల్చకపోతే, అద...”
దానివలల ఏభవుత్తందో చెపేోవాడు. ఫిల్ దాని స్వర్ధ్ంశ్భంతటినీ ఒకక మకకలో
తేల్చిసేవాడు: “మంత్రాలు నిచెయాెల, భనుషులు మానసికంగా సేదదీర్ధ్ల.”
అయితే, ఒకొకకకస్వరి క్రోక్ కూడా ఎట్టవంటి ని సంపాదంచల్చకపోయేవాడు. అప్పోడు
ఒకళ్లనొకళ్లల తిట్టొకుంటూ, కొట్టొకుంటూ బాధడేవాళ్లల. జలగలు పెట్టొ బాధ బరించల్చక యెగార్
పాయ కింద డేసి ఇంటికి రిగెతేివాడు. హారిటీన్న ఇప్పోడు కఫెట్టరియాలో గన్ననలు కడిగే ని
చేసుిండటం వలల ఆ నిలో అతడిని ట్టొకోకపోవటం అతడి అదృష్ొమే. యెగార్ దేవుని టం
మంద్దనుంచి ఒక రూబ్బలు, ఒకొకకకస్వరి రండు రూబ్బళ్లల కాజేసి, తిరిగ తన మిత్రులు,
సహచరులవదుకు రిగెత్తికుని వెళ్లలవాడు.
“దీంట్లల, ఈ ద్రవంలో ఏమంద?”
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కనీనళ్లల – దాంట్లల ఉననదవే. ఇంటిని, ల్లలలు, ఇప్పోడు నితో హారిటీన్న ఎంత తీరిక
ల్చకుండా ఉన్నన, ఆమెకు రూబ్బళ్ల ల్యకక ఉంద. అవి ఎలా మామమౌత్తన్ననయో ఆమెకు
పాలుపోల్చద్ద. ఒకస్వరి ఆవేశ్ంలో కోలాకని తిటొస్వగంద: “సిగుగల్చని వెధవ, దొంగన్నయాలా!”
అంతటితో ఊరుకోకుండా అతడి మీదడి కొటొస్వగంద. జుట్టొ, చెవులు ట్టొకుని ఎకకడ
దొరికితే అకకడ కొటొస్వగంద. కొడుతూ ఆమె అరుస్ింద, ఆమె అరుప్పలకు ఓలాె ఏడుో
లంకించుకుంద. ఇంకోవైప్ప కోలాక బాధతో అరుసుిన్ననడు. యెగార్ నోరు మూసుకుని ఉండేవాడే,
కానీ అతడి కొడుకు దగ్భ్రభకి లోనై చూసుిన్ననడు. ఆ చూప్ప అతడి అంతర్ధ్తమని క్లచేసింద.
“ఆ డబ్బులు నేను తీస్వను, టీన్న.”
ఆ మాటలు అతడి నోటినుంచి వచాియో ల్చదో బమం అతడిని కమమకుంద. ఆ బమం
అతడిని దలద్దురిచింద: ఇప్పోడేం చెపాోల? ఏ అఫదయం సృష్ొంచాల?
“దేనికి తీస్వవు?”
ఆ ప్రశ్నను ఆమె వెంటనే వెమెకపోవటం ఒకింత అదృష్ొభనే చెపాోల. దాంతో యెగార్కి
ఆలోచించటానికి సభమం దొరికింద, ఆమె చేత్తలోలంచి తల్ోంచుకోటానికి కోలాకకి వీలు
చికికంద. కోలాక మకుక త్తడుచుకున్ననడు కానీ అకకడినుంచి పారిపోల్చద్ద. వాళ్ల న్నననవంక
తేరిపాయ చూడస్వగాడు.
“నేను, అహ్, అద... తెలసిన వెకిికి అల్ోచాిను. అతడికి చాలా అవసయంగా ఉండింద.”
“అతడికి అవసయమూ, భనకి అవసయం ల్చదా? ఇప్పోడు తిండిగంజలు ఏం పెటిొ కొన్నల?
ఎలా ఫతకాల, ఏమీ చేతకాని అసభరుయడా. సమాధానం ఉందా? ఈ క్షణం ట్లపీ పెట్టొకుని వెళ్లల
అతడికి ఇచిిన డబ్బు తిరిగ తీసుకునిర్ధ్!”
స్త్రీకి ఉదోెగం ఇసేి, నువుా గ్భహించేలోప్ప ఆమె ఇంటిలో నీమీద పెతినం చెలాయిసుింద.
అద వాసివం.
“వెంటనే వెళ్లల!”
యెగార్ ట్లపీ పెట్టొకుని గేట్టగుండా ఫమటకు వెళాలడు. కానీ ఎకకడికి వెళ్త్నడు?
మోకాళ్లమీద దేకుతూ తోడలులడు ఫ్యెడార్ ఇట్టవిచ్ దగగయకా? అతడు డబ్బులు ఇవావచుి, కానీ
దానికంట్ట మంద్ద అతడిని చిత్రవధ చేస్విడు. వదలకుండా స్వధిస్విడు. అదంత్న బరించాలా?
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అతడు డబ్బులు ఇవాకపోగా అసలు విష్మం హారిటీన్నకి చెపేోసేి? అయితే భరకకడికి వెళాలల?
ఎకకడికీ వెళ్లటానికి ల్చద్ద.
ఈ విధంగా ఆలోచిస్తి యెగార్ ఊరిలో సంద్దలూ, గంద్దలూ తిరిగ భళ్లల ఇంటికి
చేరుకున్ననడు. ట్లపీ తీసేస్తి, తలుప్ప దగగయనుంచే ఎలాగో చెపాోడు, “అతడు ల్చడు. ఈ
ప్రంతంలోనే ల్చకుండా మామమైపోయాడు.”
హారిటీన్న ఫలంగా ఊల్రి తీసుకుని ఛాతీని పొంగంచింద – అచిం ఫిల్ తన గాలసు
అడుగున వెతికే అందమైన ద్దునిమిదేళ్ల అమామయి మాదరి. ఆ తరువాత దలదలుపెటిొంద:
“న్న జీవిత్ననికి శామైన న్న ఫత్తకుకి భాయమైన ఎంద్దకూ నికిర్ధ్ని అసభరుాడైన నీ
మీద దేవుడైన్న జాల...”
యెగార్ తల వేలాడేసుకుని అదంత్న వింట్టన్ననడు, కొడుకు వైప్ప కక చూప్పలు
చూసుిన్ననడు. కానీ కోలాక తండ్రి వంకా, తలల వంకా కాకుండా తన దకూసచిని చూస్తి ఉన్ననడు. ఆ
దకూసచి వంక చూసుినన అతడికి ఏమీ వినడటం ల్చద్ద. ఆ వెలకటొల్చని దకూసచిని భరున్నడు
ఊరికే ఇచెియాెలస వస్ింద భరి.
అదంత్న ఓలాె వలల జరిగంద. తన చెల్యలలు ఓలాె కాద్ద, ఓలాె కుజిన్న, ల్లక జడలతో
కనురోలు అలలలాడించే ల్లల. ఓవా తరుచు ఆమె జడను లాగేవాడు, ఆమేమో నవేాద.
ఒకొకకకస్వరి అతడిని చినన ద్దఫువేసి తరువాత మత్నెలాలంటి ళ్లను ఫమటపెటిొ నవేాద. ఆమె
నవాంట్ట కోలాకకి ఎంతో ఇష్ొం, కానీ ఆమె జడ లాగటానికి కలలో కూడా స్వహసించల్చద్ద. ఆమెను
దూయం నుంచి చూసేవాడంతే. ఆమె అతడి వైప్ప చూసేి చప్పోన తన చూప్పను భయలుికునేవాడు.
ఇప్పోడు శ్లవలు కావటంతో వాళ్లలదురూ త్నయసడటం చాలా అరుదైపోయింద. అయితే,
అప్పోడప్పోడు నద దగగయ కలసే వాళ్లల. ఆమె మిగలన ఆడల్లలలతో కలసి పొదల వెనక స్వననం
చేసేద కానీ, అకకడినుంచి కూడా ఆమె నవుా కోలాక చెవులను త్నకేద. అప్పోడు కోలాకకి ఏదో ఒక
స్వహస కాయెం చెయాెలని ఎంతగానో అనిల్ంచేద: నద ఆవలవైప్ప వయకు ఈదటమో, ల్చదా
గండుమీనుని తోకతో ట్టొకోవటమో, ల్చదా చావునుంచి ఎవరినైన్న (అద ఓలాెనే అయితే ఇంకా
బాగుంట్టంద) కాపాడటమో వంటివి చెయాెలనిల్ంచేద. కానీ ఆ నద చాలా పెదుద, అంద్దలో
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గండుమీనుల్చవీ ల్చవు, ఎప్పోడూ ఎవారూ మనిగపోయే ప్రమాదం ఏయోడల్చద్ద. అంద్దకే అతడు
నదలోకి దూకటంలో తన ప్రతిబను ప్రదరిశసుిండేవాడు, కానీ ఆమె టిొంచుకునేద కాద్ద.
నిననఓవా, అతడు ఈతకొటొటానికి ఒక కొతి ప్రదేశానికి ఫమలుదేర్ధ్రు, ఓలాె కుజిన్న
కూడా వాళ్ల వెంటడి ర్ధ్స్వగంద. నద ఒడుాకి చేరుకోగానే మంద్దగా ఓలాె తన పై గౌను తీసేసి
నీటిలోకి దగంద. ఓవా వెంటనే ఆమెను అనుసరించాడు. కోలాక పాెంట్ట విపేో క్రభంలో అతడి
కాలు దాంట్లల చికుకకుపోయి గడిాలో డిపోయాడు. దాంట్లలంచి అతడు ఫమటడేసరికి వాళ్లలదురూ
నీటిలో ఉన్ననరు. అతడు కూడా వాళ్లను అనుసరిదాుభని అనుకున్ననడు కానీ ఒకస్వరి అట్ట చూసిన
తరువాత తన భనసు మారుికున్ననడు. కొంత దూయం నడిచి వెళ్లల ఇసకలో కూరుిన్ననడు.
ఉననట్టొండి అతడికి చాలా నీయసంగా, ఎంతో నిరుత్నసహంగా అనిల్ంచస్వగంద. నీళ్లల,
స్తయెకాంతి తభ ఆకయషణను కోలోోయినట్టలన్ననయి. ఆకుర్ధ్ల్చ కాలం మాదరి లోకం భబ్బులు
కమమకుననటొయిెంద. ఓలాె కుజిన్నకి ఓవా ఈత కొటొటం నేరిోసుిన్ననడు. ఈత ఎలా కొటాొలో
చూల్స్తి, వివరిస్తి అతడు అరుసుిన్ననడు.
“ఏయ్ దలదూు! కాళ్లల, చేత్తలనీన ఒకకస్వరే ఆడిసేి ఎలా? ఇదగో, నీళ్లలోల నువుా పైకి తేల్చలా
ట్టొకుంటాను. అదీ.”
నిజమైన దలద్దులాగా ఓలాె అతడు చెల్ోంద వింట్లంద. ఓవా కంట్ట కోలాక చాలా
మెరుగైన ఈతగాడని, అతడికి లోతన్నన బమం ల్చదని ఆమెకు తెలుసు. అయిన్న సరే ఓవాతో
ఈతకొటొటం నేరుికుంట్లంద, అద చాలదననట్టొ నవుాతోంద.
దాంతో కోలాక నదలోకి దగల్చద్ద. ఆమె నవుాలు, ఓవా కఠిన ఆదేశాలు వింటూ ఓలాె
భనసు మారుికుని తనని యభమంట్ట త్నను ఎలా నేరుోత్నడ ఊహించుకోస్వగాడు. కానీ ఓలాె
భనసు మారుికోల్చద్ద: బాగా చల ప్పట్టొవయకు నీటిలో కాలక్షేం చేసి, ఆ తరువాత నీటిలోంచి
ఫమటకు వచిింద. అన పైగౌను తీసుకుని, చడ్డాని ల్ండేసుకోటానికి పొదలలోకి రిగెతిింద. ఓవా
వచిి అతడి కకన వెలలకిలా డుకుని, కళ్లలంతలు చేసుకుని చూసుిన్ననడు.
“నేను ఓలాె బాయిలు ట్టొకున్ననను!”
కోలాకకి తన ఒంట్లల ఎంత యకిం ఉందో తెలమద్ద, కానీ ఆ క్షణ్యన అదంత్న అతడి
మఖంలోకి చేరింద. ఉనన కాసి పొటాొ లుంగచుట్టొకుపోయినటొయిెంద.
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“ఆమెకింకా అవి ల్చనే ల్చవు...”
“అయితే ఏమిటంట? అవి ఏయోడే చోట ట్టొకున్ననను!”
భంచు

కుయవాలని,

ఉననట్టొండి

ఉరుమలు,

మెరుప్పలు

ర్ధ్వాలని,

త్తఫాను

కమమకోవాలని కోలాక దేవుడిని ప్రరియంచాడు. వీటిలోల ఏదీ జయగల్చద్ద కానీ అద ఉయోగడింద.
ఆ తరువాత ఓవా ఎంత ఒతిిడి చేసిన్న ఓలాె భళ్లల నదలోకి దగటానికి తియసకరించింద.
“ర్ధ్ను. ఆలసెమైతే మా అభమ ఊరుకోద్ద.”
ఎవరికైన్న ఎంత సంతోష్ం కావాల? ఆమె “ర్ధ్ను,” అనటంతోనే కోలాక అంత్న
భరిచిపోయాడు: వాళ్ల ఈత, ఆమె నవుా, ఓవా ల్చిి మాటలు. ఓవా అఫదయం చెపాోడు – అతడు
అఫదయం చెపాోడనటంలో ఏమాత్రం అనుమానం ల్చద్ద! నద వెంట తిరిగ వెళ్లత్తండగా ఇప్పోడు
కోలాక మౌనంగా ల్చడు, అతడు ఉష్ణదేశాల గురించి మాటాలడుత్తన్ననడు. త్నను ఎననడూ చూడని
సమద్రాల గురించి, ఏనుగుల గురించి చెబ్బత్తన్ననడు. కానీ అతడు అకకడికి వెళ్లలనట్టొ,
వాటిననినంటిని చూసినట్టొ చెప్పత్తన్ననడు, ఓలాె కళ్లలమో ఆశ్ియెంతో పెదువవుత్తన్ననయి.
ఈలోగా కోంతో ఉనన ఓవా వాళ్ల వెనగాగ నడుసుిన్ననడు. అయితే, అతడిద ఒకరి వెనక
నడిచే తతాం కాద్ద, అంద్దకే వెనకగా కొంచెం అవతల కకగా పొదలలో అతడు నడుసుిన్ననడు.
వాటిని కావాలని క్కుకతూ, కావాలని చప్పోడు చేసుిన్ననడు.
“ఆ ఏనుగులు ఎంత తెలవైనవో తెలుస్వ? వాటికి అంత్న అయాభవుత్తంద! ఒకక ఈల వేసేి
చాలు భనుషులాలగా నిలోకి వస్వియి. భోజన్ననికైన్న అంతే.”
“నిజంగా?” వాళ్ల అభమ ప్రకటించినట్టొ ఓలాె కూడా తన ఆశ్ిర్ధ్ెనిన ప్రకటించింద: “వాళ్లల
ఏనుగులను తింటార్ధ్?”
కోలాక నిటూొర్ధ్ిడు: ఆసకిిగలపే విష్యాలను నువుా అడగటం ల్చద్ద.
అతడు ఒక క్షణంపాట్ట ఆలోచించాడు.
“ఏనుగు మాంసం చాలా ఖరీద్ద.”
“ఎవరైన్న న్నకు ఏనుగు మాంసం తినిల్సేి! వాళ్లల ఏం చెమెభంట్ట అద చేస్విను, ఏదైన్న!”
అంతటి అద్ద్త ఫహుమానం ఉననోటికీ ఆమె కోసం కోలాక ఏనుగుని చంను కాక
చండు. ఈ భూమి మీద ఏనుగులు ఉంద వాటిని అమామయిలు తినటానికి కాద్ద – వాళ్లల
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అందమైన అమామయిలైన్న సరే. అతడి ఆలోచనలు అలా ఉన్ననయి. కానీ పైకి మాత్రం ఆమెను
ఇఫుంద పెటొకుండా, “ఏనుగులు ఇకకడ దొయకటం కష్ొం, వాటికోసం ఎంత ఖరుిపెటిొన్న సరే.”
“న్నకొక ఏనుగు దొరికింద!” ఉననట్టొండి ఓవా అరిచాడు. “స్వానిక ఏనుగు!” అలా అరుస్తి,
చేత్తలో ఒక కుకకల్లలతో అతడు పొదలలోంచి ఫమటకు వచాిడు. అద ఎవరో వదలపెటిొన
ఫకకచికికన కుకకల్లల, ఒక చెవికి గామమై ఉంద. దాని కళ్ల నుంచి – అవి కనీనళ్లల, ఒటిొ నీళ్లల –
కారుతూ ఉన్ననయి. అద దాని బ్బజిి న్నలుకతో ఓవాని న్నకటానికి ప్రమతినస్ింద. “యాక్!
చీదరేస్ింద!” అని అరుస్తి కోలాక వెనక దాకుకంద ఓలాె కుజిన్న. “అయోె, దానికంత్న రోగం.”
“దానిని మంచేదాుం,” నవుాతూ అన్ననడు ఓవా. “దీనికి గజిి ఉననట్టొంద.” “దానిని ఎలా
మంచేస్వివు?” కోలాక వెనకనుంచి మెరుసుినన కళ్లతో క్ంగ చూడస్వగంద ఓలాె. “నీళ్లలోలకి
విసిరేస్వివా?” “అలా చేసేి అద ఈద్దకుంటూ వెళ్లలపోవచుి. కాసేప్ప దీనిని ట్టొకో; ఒక ర్ధ్యి
ట్టొకొస్విను.” అలాగంటూ అతడు కుకకల్లలను కోలాక వైప్పకితోశాడు. కానీ, కోలాక వెనకిక తగగ
తన చేత్తలను దాచేసుకున్ననడు. అతడు ఏదో చెోచానికి కూడా ప్రమతినంచాడు కానీ ఉననట్టొండి
అతడి మాటలు మామమైపోయాయి. అంతసేప్ప ఓవా కుకకల్లలను సంకలో పెట్టొకుని నద ఒడుాన
ర్ధ్యి కోసం వెదకస్వగాడు. ఇట్ట కోలాక తన మాటల కోసం వెద్దకుత్తన్ననడు – చాలా మఖెమైన
మాటలు, భండుత్తనన మాటలు. కానీ అవి అతడికి దొయకటం ల్చద్ద. ఓవా కూడా ఎంత వెతికిన్న
అతడికి ర్ధ్యి దొయకల్చద్ద. అంద్దకు కోలాక సంతోష్ంచేలోల ఓవా ఒకక కేక పెటాొడు: “న్నకు
ర్ధ్యితో నిల్చద్ద! నదలోకి వెళ్లల నీళ్లలోల మంచి ట్టొకుంట్ట ఊల్ర్ధ్డక క్షణంలో చచిిపోత్తంద!”
అలాగంటూ అతడు నీటివైప్పకి రిగెత్నిడు. కోలాక గంత్త ఇంకా పెగలటం ల్చద్ద, మాటలు
ర్ధ్వటం ల్చద్ద. రిగెత్తికుంటూ నీటి అంచున ఓవాని చేరుకుని అతడి చొకాక ట్టొకున్ననడు.
“ననొనద్దలు!” అంటూ ఒకక విదలంప్పతో ఓవా అతడి చేతినుంచి తల్ోంచుకున్ననడు. “న్నకు ఇద
దొరికింద, నేను దీని మజమానిని! ఇప్పోడు దీనితో న్న ఇష్ొం వచిినట్టొ చేస్వి.” “అతడికి అద
దొరికింద, అతడు దాని మజమాని,” ఓలాె కుజిన్న వంతపాడింద. “ఇప్పోడు దానిని అతడిష్ొం
వచిినట్టొ చెమెవచుి. దానిని నీళ్లలోల మంచనివుా: సయదాగా ఉంట్టంద.”
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లాగా,” ఓవా అంటూ భళ్లల నీటిలోకి స్వగాడు. “దానిని న్నకివుా,”

కోలాక నిదానంగా అడిగాడు. “దానిని న్నకివుా, ఏం? దానికి ఫద్దలుగా నీకేం కావాలంట్ట
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అదస్విను. ఏం కావాలంట్ట అద.” “నీ దగగయ ఏమంద?” ఓవా ఆగాడు కానీ, అతడిని రిహసిస్తి
అడిగాడు. “మీ దగగయ అప్పోలు తల్ోంచి ఇంకేమీ ల్చవు: మా న్ననన చెపాోడు.” “అప్పోలు తల్ోంచి!”
ఓలాె కుజిన్న నవిాంద (ఆ నవుా- గంత్తలో ఏవో మవాలుననట్టొ). “వాళ్ల దగగయ ఏమీ ల్చద్ద ఏమీల్చద్ద: చివరికి ంద కూడా ల్చద్ద!” “దానిని న్నకివుా,” అప్పోడే చలలటి నీటిలో మనిగ
ఫమటకు వచిినవాడికిభల్చల ఉననట్టొండి కోలాక వణికిపోస్వగాడు. “నీకు... నీకు కావాలంట్ట న్న
దకూసచి ఇస్విను, సరేన్న? నువుా దానిని అచింగా ఉంచేసుకోవచుి, దానిని మాత్రం నీటిలో
మంచకు. పాం.” “పాం!” నవిాంద ఓలాె కుజిన్న. “అదంట్ట అతడు జాల డుత్తన్ననడు!”
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ప్రంచంతో అతడికి మిగలన ఆఖరి ఫంధమైన పెంప్పడు కుకక మమని నీటిలో మంచేసేలా
ఒతిిడి చేస్విరు.

(తరువాయి భాగం వచేి వాయం)
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