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హంసలను వేటాడొద్దు [11]
దీని మంద్ద భాగం
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11
ఇల్లు లేని వెకిికి ఏమీ లేవు. అటువంటివాళ్ుంటే ఫ్యెడార్ ఇటొవిచకి గౌయవం లేద్ద,
మకోవ్ ప్రొకొపిచకి బమం. ఇల్లు లేనివాళ్ుకు ఏమంది? – అదీ ప్రశ్న. ఊహల్ల తప ఏమీ
ఉండవు.
అయితే, నోనా యురీవానకి ఆ ఊహల్ల కూడా లేవు. పుసికాల్ల, గ్రాభఫోను రికార్డుల్ల, ఒక
యువతి కోరికల్ల తపిపంచి ఆమె దగగయ ఏమీ లేవు. ఈ కాయణంగా ఆమెకు ప్రతిఒకకరి ట్ు ఎంతో
కొంత అసూమగా ఉండేది – చివరికి హారిటీనా పొల్లష్కకన్స అంటే కూడా: ఆమెకు ఫలు దగగయ
కాెబేజి పుల్లసు తాగే కోల్కక ఉనానడు, పాల్ల తాగే ఓల్కె ఒడిలో ఉంది. ఇటువంటివి ఉననపుపడు
అసభర్డుడైన బయిని కూడా బరించవచుు. అసల్లకి బయి అనేవాడు ఒకడుంటే.
మొదట్ కురిసిన భంచు మాదిరి సపష్టంగా ఉనన తనలోని ఈ అసూమ గురించి నోనా
ఎవరికీ చెపలేద్ద. వాసివానికి ఆమెకు కూడా ఆ విష్మం తెలమద్ద – ఆ అసూమ ఆమె లోల
ఆమెతో సంఫంధం లేకుండా కొనస్వగుతోంది. అది సాతంత్రంగా జీవిసూి, వృదిు చెంద్దతూ
రాత్రిళ్లు ఆమెను బాధిస్ింది, వళ్ుంతా ఆవిర్డు కముకునేల్క చేస్ింది. ఇదంతా ఎవరైనా నోనాతో
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అని ఉంటే ఆమె సపృహ తపిప డిపోతంది, ఆమెకు ఉననటుటండి గుండెపోటు వసుింది. చాల్క
ద్దనైన మకుక, ద్దననైన కనున, ద్దనైన చెవి ఉనన ఆమె మజమానురాలకి ఇదంతా తెల్లసు.
అపటికే ఆమె ఈ విష్యానిన ఎవర్డ కనడితే వాళ్ుకి గుసగుసగా చెబుతూనే ఉంది.
“ఆమె దిండును కొరికేస్ింది – దేవుడి మీద ఒటుట, తల్లపు సంద్దగుండా నేను చూశాను.
ఆమె యకిం ఉడికిపోతోంది.”
దీనితో ఏకీబవిసుిననటుట ఆమె స్ననహితల్ల తలలూపేవార్డ.
“ఆమె పాసిపోవట్ం ఖామం: దానికెంతో సభమం లేద్ద. మొదటి సంతానం కలగేనాటికి
భన వమస్సంత? చ్చు, చ్చు, మూడవ సంతానం ఉయాెలలో ఉండాలసన వమసుస ఆమెది.”
ఈ మాట్ల్ల, గుసగుసలతో అలసిపోయిన నోనా యురీవానకి పెదుగా అయవాలనిపించేది.
అంతకుమంద్ద వయకు ఆమె ఎపుపడూ తన కోసం పోరాడలేద్ద, అంద్దకు ప్రమతినంచలేద్ద కూడా.
కానీ ఇపుపడు కాలకి ఫలం కటుటకుని అధికార్డల చుట్టటతా తిరిగింది. ఆమెకు అంత ఓపిక,
టుటదల ఎకకడినుంచి వచాుయో ఆ దేవుడికే తెలయాల. తనకు కావలసింది దకకటానికి
అవసయమైనవనీన టుట విడవకుండా చేసింది.
“నీకొక వేరే గది ఇస్విం. అయితే, ద్దయదృష్టవశాతి, దాని రిసిితి అంత బాగాలేద్ద.”
“అది ఏ రిసిితిలో ఉనాన యవాలేద్ద!”
మొద్దుబారిన హృదమం పైకపుపల్ల కోర్డకోద్ద: దానికి గోడల్లంటే చాల్ల. తీక్షణ
చూపులనుంచి దానికి యక్షణ కావాల. పైనుంచి నీళ్లు కారితే కాయనీ. గోడల్లననంతవయకు,
ఏడాటానికి చోటుననంతవయకు చాల్ల.
నోనా యురీవాన తనివి తీరా ఏడిుంది, దాంతో ఆమె ఊయట్ పొందింది: ఇపుపడామె
నవుాతోంది కూడా. కనీనళ్లు ఆగట్ంతోనే పైనుంచి వయద రాస్వగింది: వాన కురిసి, ఎటువంటి
ఆట్ంకం లేకుండా గదంతా కాయస్వగింది. ఆమె దగగయ ఉనన గిన్ననల్ల, ఫకెకటుు అనీన
నిండిపోయాయి. నోనా ప్రశాంత తతాానిన ఈ వాన భళ్లు కారాెచయణకు పురికొలపంది.
అయితే ఈస్వరి ఆమె ఎంత ప్రమతినంచినా పలతం లేకపోయింది: “భయభుతలకు
ఉదేుశంచిన నిధులనీన అయిపోయాయి.”
“కానీ పైకపుప కార్డతోంది, వాన డుతననటుటగా కార్డతోంది.”
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వాళ్లు పెదుభనిష్క తయహాగా నవాార్డ.
“కార్డతననది పైకపుప కాద్ద, గూడు. పైకపుప కారేల్కగా చెమెర్డ. గూడు అంటారా, అది
కాయవచుు. అవును. వచేు సంవతసయం భయభుతల జాబితాలో నీ పేర్డ చేర్డస్విం.”
“దమచేసి నా మొయ ఆలకించండి. అకకడ ఉండట్ం అస్వధెం. పైకపుపనుంచి వాన
వయదల్కగా వస్ింది -”
“గది బాగాలేదని మం మంద్దగానే హెచురించాం; ఆ విష్మం నిరూపించటానికి ఇదిగో
మా దగగయ కాగితం ఉంది. కాఫటిట ఇది నీ తపేప.”
దాంతో ఆ అమాుయి భళ్లు నవాట్ం మానేసింది: తను ఎంతగానో కలల్ల కని, కష్టడి
సంపాదించిన గది భోర్డన విలపిసుింటే తాను ఎల్క నవాగలద్ద? గది అంతా పుట్టకొకుకల్ల
మొల్లసుింటే ఏం చెయాెల! వాటిని నిలాచేసి, డబాాలోు పెటిట అందమైన ల్యనిన్సగ్రాడలోని అభుకు
ంపించాల!
అయితే ఆమె అదృష్టం బాగుంది. తాను అదృష్టవంతరాలనని నోనా లోలోన నముది,
కాఫటిట తన అదృష్టటనికి ఆమె అశ్ుయెపోలేద్ద. అనుకోకుండా ఆమెకు డబుాల్ల లేక ఇఫాంది
డుతనన ఒక భంచి భనిష్క తాయసడాుడు. ఫట్టతలవాడు, రోభను ల్కగా సహృదయుడు.
“మీ గది కార్డతోంది, అంతే కదా. దానిని మం బాగు చేస్విం.”
అతడి మాట్లోు

ధారాళ్ంగా ప్రవహించస్వగాయి. ఆ మాట్లకు సమాధిలోని

సనాెసి అయినా కలవయడతాడు. ఆ యకమైన సంబష్ణను నోనా ఎల్కగో సహించింది. బుగగల్ల
ఎర్రఫడకుండా ఉండట్ం కూడా అలవాటు చేసుకుంది.
“నాకొక ఫృందం ఉంది – ఒకొకకకళ్లు ఇదుర్డ పెటుటన ని చేస్విర్డ, మగుగర్డ పెటుటన
తింటార్డ, భదెం ఎంతనాన ల్కగించేస్విర్డ. కాఫటిట ఈ ఒపందం ఖరార్డ చేసుకోటానికి ఒక సీస్వ
సిదుంగా ఉంచండి.”
ఆ రోభను నుంచి సరిపల్కకాయంలో ఆవిర్డు పైకి వసుినానయి – ఆ ధాటికి దోభల్ల చచిు
అతడి చుటుటకకల డుతనానయి. అది సహజం: మానవాభివృదిు వర్డిల దారిలోనేస్వగింది.
అయితే అతడి చుట్టట ఉనన వర్డిలం చాల్క ఘాటుగా ఉండట్ంతో ఎంద్దకైనా భంచిదని నోనా
అడిగింది, “ఏం సీస్వ తెభునానర్డ?”
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“నాటు యకంది, తాగితే నస్వళానికి ఎకేకది!”
నోనా సీస్వ కోసం వెళ్ుగా రోభనుగార్డ మిగిలనవాళ్లు నిచేస్న చోటుకి ర్డగున
చేర్డకునానడు.
“భనకి డబుా వయషం కుయవబోతోంది, అల్క కాకపోతే ననున చెపుపచుుకుని కొటుట. దేవుడు
భనకి ఒక అమామకురాలని రిచమం చేశాడు: ఆమె గది కార్డతోంది. చితకు బొతకు
అడుంపెటిట అది కాయకుండా చేదాుం. దానికి ఆ అమామకురాలనుంచి బాగానే డబుా రాఫట్టవచుు!”
ఆతు జాానానికి సంఫంధించి ఆ రోజు వృధా అయిెందనే చెపాపల. అందరూ ఎంద్దకో
గుర్రుగా కూడా ఉనానర్డ. ఆ ఖాళ్ల ప్రదేశ్ంలో ఏదో ని దొయకగా క్రోక్ ని పూయియిెందనిపించే
యంధిలో ఉనానడు. భటిట వేసూి ఒకరినొకర్డ తిటుటకుంటునానర్డ.
“గోడని తటుట. కొట్టభని చెపాపను!”
“దానిని కొటాటలసన నేమిటి? అదేమీ అమాుయి కాదే!”
“అది డిపోతోంది, అంద్దకని!”
“డిపోతే, డిపోని. ఇకకడ ఆదేశాల్ల ఇచేు ఫద్దల్ల ఇంటికెళ్లు కటుటకునన పెళాునిన కొటిట
ఒకటో, రండ రూబుళ్లు తీసుకురావచుు కదా. దానికి కూడా ప్రకృతి తలు భనలన చూసి చిర్డనవుా
నవుాతంది.”
యెగార్ ఏమీ మాటాుడలేద్ద. కందకంలో గోడని నిరిాకాయంగా తడుతూ జారిన భటిటని
ఫమట్కు తీసుినానడు. తనకు తెలసినటుటగా గోడను తడుతూ, భటిటని తీసుినాన ఒకపుపడు మాదిరి
అతడు తన నిలోని ఆస్వాదనని పొందలేకపోతనానడు. చుట్ట

విరామాల్ల, కబుర్డు భరిచి

నిచేసిన రోజల్ల గతమైపోయాయి. ఆ అనుభూతల్ల పోవట్ంతో ఇపుపడు ఆ రోజుకి పూరిి
చెయాెలసన నిని ఎటువంటి తిటుు, అవమానాల్ల లేకుండా పూరిి చెమెటానికి ప్రమతినసుినానడు.
ఎవరికో డబుాల్ల ఇచాునని, అతడు కనడకుండాపోయాడని చెపిపన ఘట్న తర్డవాత,
హారిటీనా కనీనళ్లు, కోల్కక చూపుల తర్డవాత అతడు ఇంటోుంచి ఒకక కొపెకుక కూడా తిమెనని
ఒటేటసుకునానడు కాఫటిట అపటికి అతడు మాటాుడకుండా ఉండిపోయాడు. అతడు నిజంగా దేవుడిని
నభుకపోయినా ఎవరూ చూడకుండా శల్లవ గుర్డి వేసుకుని భరీ మాటిచాుడు. ఇపటివయకు
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అతడు ఆ మాట్ మీద నిలఫడాుడు. అదే అతని చివరి జీవనయక్ష అయినటుట దానిని
నిల్లపుకుంటునానడు.
ఆ సభమంలో క్రోక్ రిగెతికుంట్ట వచిు ఏమీ తెలమని అమామకురాల ఇంటిలో
కార్డతనన ఇంటికపుపకి సంఫంధించిన శుబవాయి తీసుకొచాుడు.
“ఈ ని ఇపటికి ఆపి ఇక దండి, మిత్రుల్కరా!”
వాళ్లు వెంట్నే ఫమల్లదేరార్డ. తిరిగి ఉతాసహం నిండట్ంతో పాయల్ల కందకంలో డేసి
మఖాల్ల కడుకోకటానికి నదికి వెళాుర్డ. ఆ తర్డవాత పైకపుప కార్డతనన ఆవిడతో ఒపందం
కుద్దర్డుకోటానికి ఫమల్లదేరార్డ. అకకడి ఆహాయం గురించి తల్లచుకునే సరికి వాళ్ు పేగుల్ల
నకనకల్కడస్వగాయి.
దూయంనుంచే యెగార్ ఇంటిని చూస్వడు: సగం కపుప బాగానే ఉంది, సగం గడిు పెరిగి
ఉంది – ఈ సగంతోనే వాళ్ుకి ప్రసుితం ని. కపుపకునన కల చట్రానిన చూస్వడు: అది
చివికిపోకుండా బాగానే ఉంది. ఆ చినన ఇంటిని బాగు చెమెటానికి ఎంతో ని ట్టద్ద. చట్రానిన
సరిచేసి, కొనిన కొమె లకలను బాగుచేస్ని సరిపోతంది.
నిభంతడైన వడ్రంగి చూపుతో అతడు వెంట్నే నిని అంచనా వేశాడు. అయితే తన
ఆలోచనలను అతడు ఫమట్పెట్టలేద్ద. ఎంద్దకంటే ఇది నిజాయితీ ని కాద్ద, మోసకారి ని.
కాఫటిట ఇకకడ అసల్ల న్నంతో ఫమట్పెట్టకూడద్ద. ఏదైనా నియుక్షయం చేసిన నిని గోయంతల్ల
కొండంతల్ల చేమట్ం, అవతల వాళ్ుని బమపెటేటసి స్వధెమైనంత డబుా గుంజట్ం – ఇదీ వాళ్లు
వెవహరించే తీర్డ. ఈ యకంగా సంపాదించిన దానిపై ప్రభుతాం, జమా-ఖర్డుల శాఖ, ఆరిిక
తనిఖీదార్డ, భాయె వంటివాళ్ు నిమంత్రణ ఏమీ ఉండద్ద.
వస్వరా కూడా బాగు చేసి, తల్లపు చిడతల్ల మారాులసన అవసయం ఉందని
అతడనుకునానడు. వస్వరాలో అడు దూలం కొంచెం సరిచెయాెల, ఇంకా... ఆ సభమంలో
కిర్రుభంట్ట తల్లపు తెర్డచుకుంది. క్రోక్ నవుాతూ లకరించాడు, “ఇదిగో మా ఫృందం!
అమాుయిగారూ, ఇపుపడు మీ సభసెలేమిటో ఏకర్డవు పెట్టండి, వాటి జిభుదిమె...”
“

,” ఆ అమాుయి ఆహాానించింది. యెగార్ తప మిగిలన ఇదురూ లోలకి వెళాుర్డ.

ఆమెను గుర్డిటిటన అతడికి నోట్మాట్రాలేద్ద: నోనా యురీవాన. ఆ రోజు కోల్కక వాళ్ు అభు
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దగగరికి కాకుండా ఈమె దగగరికి వెళాుడు. ఆమె ఇంటిలో గ్రాభఫోను రికార్డుల్ల వినానడు: ఆ
రికార్డులోని గంత ఏనుగుల్కగా ఉందని కోల్కక చెపాపడు...
యెగార్

వస్వరాలోనే

తట్టాయిసూి

ఉండిపోయాడు

–

అతడు

లోలకి

వెళ్ులేకపోతనానడు, అకకడినుంచి రిగెతిి పారిపోటానికి ధైయెం కూడగటుటకోలేకపోతనానడు.
ఇటువంటివాళ్ు స్ననహితడిగా, ఇటువంటి నిమీద ఆమె ఇంటిలోకి ప్రవేశంచటానికి అతడికి
సిగుగగా ఉంది, వడ్రంగం గురించి కొంత తెలసి ఉండట్ం అతడికి ఏదో తెలమని కొంత తృపిిని
ఇచిుంది.
“యెగార్ సవెలచ, లోలకి రాకుండా ఫమటే ఉండిపోయారేంటి?”
అంటే ఆమె అతడిని గురిించిందననమాట్. యెగార్ నిట్టటరిు, టోపీ తీసి, పాడుడిన లోల
గదిలోకి వెళాుడు.
వాళ్లుదురూ నాటు సర్డకును ల్కగించేసుినానర్డ. భధె భధెలో టొమాటో చుడి
అద్దుకుంట్ట వేపిన రొమె పుపల్ల తింటునానర్డ. ఫిల్ ఒక వేల్ల పైకెతిి ఉనానడు.
“చీకాకు పెటేట లేదా ఇఫాంది కలగించే చినన, చినన భౌతిక విష్యాల్ల ఎనిన ఉనానయి:
వాటిని ఎవర్డ ల్యకకపెట్టగలర్డ? శ్రభజీవులమైన మం ఆ ని చెమెగలం. జీవితంలో చీకాకు పెటేట,
ఇఫాంది కలగించే ప్రతి ని మా చేతలలో రిష్టకయభవుతంది. చేతల్ల చేస్న నిని భనసుస
ఎపటికీ భరిచిపోద్ద: అంతేకదండి, అమాుయిగారూ? హ, హ. కాఫటిట మిత్రల్కరా, పౌర్డల్కరా,
సహచర్డల్కురా, ఈ శ్రమించే చేతల కోసం తాగుదాం. భనకి తాగటానికి, తినటానికి ఇచిునవాళ్ు
కోసం కూడా తాగుదాం.”
క్రోక్ నిశ్శఫుంగా తాగాడు. గాుస్తిి ఒకకస్వరిగా తాగేసి, పెదుగా తేనిు, చ్చకాక చేతికి మూతిని
తడుచుకునానడు. అతడు సంతోష్ంగా ఉనానడు. చాల్క సంతోష్ంగా ఉనానడు: చాల్క అర్డదైన
అవకాశ్ం దొరికింది. అమామకులోు అమామకురాల్ల ఈమె.
అయితే యెగార్ తాగలేద్ద.
“మీ ఆతిధాెనికి ధనెవాదాల్ల,” అంట్ట అతడు తన గాుసును కకన పెటేటశాడు.
“తాగనని ఎంద్దకంటునానవు, యెగార్ సవెలచ?”
“ఇంత తాయగా నేను తాగను,” అతడు ఫద్దలచాుడు.
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రండవస్వరి వేల్ల పైకెతిటానికి సిదుంగా ఉనన ఫిల్ వంక యెగార్ రపాపయుకుండా చూసూి
ఉనానడు. ఫిల్ మొదల్లపెట్టక మందే యెగార్ ఇల్క చెపస్వగాడు, “శ్రమించే చేతలకోసం భనం
తాగవచుు, పూరిి గౌయవంతో తాగవచుు. కానీ ఆ శ్రమించే చేతల్ల ఎకకడ ఉనానయి? అవి నా
చేతల్క? కాద్ద, నావి కావు. నీవా, లేక క్రోక్వా? కాద్ద, నీవి కావు, అతడివి కావు. భనం
దొంగలం, నిభంతలం కాద్ద. దొంగలం. సంతోష్కంచటానికి ఫద్దల్ల భనం కనీనళ్లు కారాుల,
సిగుగతో, అవమానంతో.”
నోనా యురీవాన కళ్లు ఆమె అదాులంత పెదుగా అయాెయి. ఫిల్ ఆలోచిసూి బృకుటి
మడివేశాడు. క్రోక్ విష్యానికి వస్ని అతడు తనదైన ప్రవయినలో ఉనానడు: అగాధంల్కంటి అతడి
పొట్టలోకి రండవ గాుసు ఖాళ్ల చేసి చ్చకాక చేతితో మూతి తడుచుకునానడు.
చివరికి ఫిల్, “మా అందరి మీద తీర్డప చెబుతనానవా నువుా?” అంట్ట పెదుపెటుటన
నవాాడు. అయితే ఆ నవుాలో సంతోష్ం కాకుండా నియసన దాగి ఉంది. “చూశారా, మధావి
వయగంలో వైతాళ్లకులైన కామ్రేడ టీచర్, మాలో ఎంత ఆతు విభయశ ఉందో. అది విష్ం ల్కగా
నిచేసుింది. అయితే ఇది మొదటి గాుసు తాగేవయకే. మొదటి గాుసు తాగిన తర్డవాత ఆతు విభయశ
భరిచిపోయి అసలైన విభయశ మొదలవుతంది. ఏభంటావు, ఒకపటి శ్రామిక యెగార్
పొల్లష్కకన్స?”
నోనా యురీవాన ఉననటుటండి బమడస్వగింది. ఆమె ఎంద్దకు బమడుతోందో యెగార్కి
తెలమలేద్ద కానీ ఆమె బమడుతోందననది సపష్టంగా ఉంది. ఆమె కంగార్డగా నవిాంది, కళ్లు
మిట్కరించింది, కొదిుగా వంగి అట్ట, ఇట్ట సయుస్వగింది.
“తినండి మిత్రుల్కరా, తినండి. సీస్వలోంచి ఇంకొంచెం ఒంపుకోండి. యెగార్ సవెలచ,
దమచేసి కొదిుగా తీసుకోండి.”
ఆమెవంక చూశాడు యెగార్. ఆమె కళ్ులోు ఎంతో విచాయం ఉంది, విష్టదం ఉంది, ద్దుఃఖం
ఉంది. అదంతా నోనా గంతలో అడుుడి గయగయభంటోంది, ఒక గాుసు తాగిన తర్డవాత క్రోక్
గంత మాదిరి.
“నోనా యురీవాన టీచర్! నాకు కూడా బాగా, ఎంద్దకనో బాగా తాగాలని ఉంటుంది.
ఇపుపడు అవకాశ్ం దొరికినపుపడల్కు తాగుతనానను. ఉననటుటండి నాకు వెయిె రూబుళ్లు
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దొరికామనుకుందాం – ఫహుశ్ అదంతా తాగుడుకే ఖర్డు పెటేటస్విననుకుంటాను. చచేువయకు
తాగుతాను, ఇతర్డలకు కూడా తాగబోస్విను. తాగండి, ప్రిమమైన మిత్రుల్కరా, భన అంతరాతుల్ల
భదెంలో మనిగిపోయేవయకు తాగండి.”
“అయితే వాటిని టుటకో,” ఉననటుటండి క్రోక్ అనానడు. “ఆ వెయిె రూబుళ్ును తవిా,
టుటకో, వాటి జిభుడ!”
నోనా యురీవాన వైపు చూశాడు యెగార్. బమంతో కూడిన ఆమె చూపు, వణుకుతనన
ఆమె చేతల్ల చూసిన అతడికి అంతా అయిభయిెంది. దానినంతటినీ అయిం చేసుకుని అతడు
కకకు తోస్నసిన గాుసును అంద్దకునానడు, “ఇది మీ ఆరోగాెనికి, నోనా యురీవాన. మీ ఆనందానికి
కూడా.”
అల్కగంట్ట అతడు తాగాడు. ఆ తర్డవాత ఒక రొమె మకక తినానడు, అదెకకడ వాగులో
కాకుండా టొమాటో చుడిలో ఈద్దతననటుట ఉంది.
తాగిన తర్డవాత శక్షా కాలం మగిసినవాడికి మాదిరి గాుసును కింద పెటాటడు.
ఆ తర్డవాత ఆ గదిని రిశీలనగా చూశార్డ. అది వాళ్ు నికి, బవిష్ెతి ఆదాయానికి
న్నలవు.
ఎవర్డ ఏం చెయాెలో మందే నియణయించి ఉంటుంది. బమపెట్టట్ం క్రోక్ వంత, నికిరాని
సొల్లు చెబుతూ ఏకాగ్రత కుదయకుండా చెమెట్ం ఫిల్ వంత, ని గురించి ఆలోచించట్ం యెగార్
వంత. ఎంత ఖర్డు అవుతందో అంచనా వేసి దానిని రటిటంపు చేసి చెపాపల. ఇల్క పెంచి చెపిపన
తర్డవాత మొతింగా ఎంత ఖర్డు అవుతందో తేలుట్ం క్రోక్ ని.
ఇకకడ కూడా అల్కగే జర్డగుతోంది: ఫిల్ తన సొల్లు ఉనాెస్వల్ల మొదల్లపెటాటడు,
మొతిం ఎంత ఖర్డు అవుతందో చెపటానికి క్రోక్ ఫలు దగగయ సిదుంగా ఉనానడు.
“ఆతిధాెనికి ధనెవాదాల్ల, అమాుయిగార్డ. ఇపుపడు మీ సభసెలేమిటో చెపండి.”
గదంతా తిర్డగుతూ, మాటాుడుతూ, అంచనా వేసూి ఫిల్ బమపెడుతనానడు.
యెగార్ ఏమీ మాటాుడలేద్ద. అంతా ప్రణాళ్లక ప్రకాయం, అనుకుననటుటగానే స్వగుతోందని
అనుకోస్వగార్డ. ఈ తమాష్ట అంతా చూసూి యెగార్ ఏమి ఆలోచిసుినానడ ఎవరూ – క్రోక్, ఫిల్,
నోనా యురీవాన – ఊహించలేకపోయార్డ.
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దీనంతటికీ ఈ అమాుయికి ఎంత ఖర్డు అవుతందోనని యెగార్ ఆలోచిసుినానడు.
ఆమెకుననదంతా ఒక భడత భంచం అని కూడా అతడు గభనించాడు, భనసు
గామడిన అతడి కొడుకు ఒకనాడు దీనిమీద స్నదతీరాడు. దాంతో అతడు నినంతా చూసి,
కావలసిన వసుివుల ల్యకక చూసి, ఖర్డు అంచనా వేసి దానిని రటిటంపు చెమెటానికి ఫద్దల్ల సగం
చేశాడు.
“యాభై రూబుళ్లు.”
“ఏమిటి?” ఆశ్ుయెంలో క్రోక్ తన ఊతదమైన తిటుటను కూడా భరిచిపోయాడు.
“నిష్ట ఎకికంది, చూశారా,” ఇకిలసూి జోడించాడు ఫిల్. “ఇంత మొతాినికి చెమెట్ం
అస్వధెం.”
“వసుివులకు, మా శ్రభకీ కలపి మొతిం యాభై రూబుళ్లు,” యెగార్ సిియంగా
పునర్డదాాటించాడు. “అంతకంటే తకుకవకి చెమెలేకపోతననంద్దకు క్షమించాల...”
“క్షమాణల్యంద్దకు, యెగార్ సవెలచ... “
“దీని జిభుడ -”
“నోర్డుయ్!” అరిచాడు యెగార్. “ఈ ఇంటిలో అటువంటి భాష్ను ఉయోగించటానికి
నీకు ఎంత ధైయెం!”
“వసుివులనీన కల్లపుకుని యాభైకి ఎటాు చేస్విం?” క్రోక్ ప్రశనంచాడు.
“ఇంత తకుకవకి చెమెటానికి నేను కూడా తియసకరిసుినానను,” అనానడు ఫిల్.
“కానీ ప్రిమ మిత్రుల్కరా,” ఆందోళ్నతో అంది నోనా యురీవాన. “భరైతే -”
“అయితే మపెపపకే అవుతంది,” మొండిగా అనానడు యెగార్. “ఇంకా మీకొక పుసికాల అయ
కూడా చేసి ఇస్విను, నోనా యురీవాన. అపుపడు నీ పుసికాల్ల నేలమీద అకకడా, ఇకకడా డి
ఉండాలసన అవసయం లేద్ద.”
క్రోక్ తిట్ునుంచి తపిపంచుకోటానికి అతడు అకకడినుంచి ఫమల్లదేరిపోయాడు. వెనకిక
తిరిగి చూడకుండా అతడు వెళ్లుపోయాడు. ఖాళ్ల ప్రదేశ్ంలో తవుాతనన కందకం దగగయకు వచిు
పాయనంద్దకుని దానిని సరిచెమెస్వగాడు.
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ఆ ఖాళ్ల ప్రదేశ్ంలో అతడిని వాళ్లు కొటాటర్డ. మంద్ద కందకంలో ఉండగానే కొటిట,
తర్డవాత ఫమట్కుల్కగి కొడుతూ ఉనానర్డ.
యెగార్ వాళ్ుని ఏమాత్రం ప్రతిఘటించలేద్ద: వాళ్ు కోపానిన, నిరాశ్ను ఎవరో ఒకరిమీద
ప్రదయశంచాల భరి. ఒకపుపడు ఫంగార్డ చేతల్లనన వడ్రంగి అయిన యెగార్ పొల్లష్కకన్సని
మిగిలనవాళ్ు కంటే పైమెటుట మీద నిలపిందేమిటి?

(తర్డవాయి భాగం వచేు వాయం)
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