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హంసలను వేటాడొద్దు [13]
దీని మంద్ద భాగం
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13
యెగార్ మళ్లీ తన సహజ ధోరణిలో డ్డాడు. యకోవ్ ప్రొకొపిచతో నిచేసిన రోజులలో మాదిరి
చెపిిన ప్రతిదీ చేయస్వగాడు, ప్రతిదీ రుగులంటి నడకతో చేయస్వగాడు. చుట్ట విరామాలు,
విశ్రంతి లేకుండ్డ హడ్డవిడిగా ని మగించిన తరువాత కాళ్లీ చేతులు కడుకుుని, తల
ద్దవ్వాకుని, చొకాు సరిచేసుకుని నోనా యురీవాా ఇంటికి వెళ్లీవాడు. అతడి పెదు పెదు అంగలోీ
ఏమాత్రం తడబాటు ఉండేది కాద్ద. తందరడేవాడు కానీ కంగారు ఉండేది కాద్ద. యజమాని
మాదిరి నడిచేవాడు. అది క ప్రత్యెకమైన నడక, ఇతరవాటితో గందరగోళ డకూడద్ద.
ఈ సాభావం ఇటీవలే ఏరిడిందనాది నిజమే. మొదట్లీ, ఫిల్, క్రోక్ కొటిటన దెబ్బలు
మానకమంద్ద యెగార్ చాల నీరసంగానూ, విచారంగానూ ఉండేవాడు. క రాత్రంతా నిద్ర
లేకుండ్డ గడిపాడు – బాధతో కాద్ద! చాల కాలం క్రితమే బాధ, తనూ కే మంచంలో
డుకోవాలనా ిందం కుద్దరుుకునాాడు. భయసుురాలైన నోనా యురీవాాని మోసగించానని
గ్రహంచట్ంతో ఆ రాత్రి నిద్ర లేకుండ్డ అటూ, ఇటూ దొరుీతూ గడిపాడు. యెగార్ ఎనిా స్వరుీ
ల్యకేుసినా, ఏ విధంగా ల్యకేుసినా మపెపి రూబుళ్లీ చాలట్ం లేద్ద. నోనా యురీవాా దగగర కు కల
ద్దంగ గానీ, చెకుమకు గానీ లేదనా సంగతి అతడు మరిచిపోయాడు. వాటిని కూడ్డ కొంటే
మ

రూబుళీకు ని పూరిుచెయెట్ం అస్వధెం.
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అయిత్య, తన మతిమరుపుకి అతడు నోనా యురీవాాని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేద్ద. అది
తన పొరపాటు, కాబ్టిట అది తన బాధెత. దంతో అతడు ఊరంతా కలయతిరిగాడు, అకుడ్డ,
ఇకుడ్డ వెతికాడు. కల కేంద్రం వదు కాల వెకిుని రిచయం చేసుకుని కీళీనొపుిల గురించి
మాటాీడుతూ, అతడితో కలసి చుట్ట కాలుడు...
ఆ కల అతడికే అవసరమై ఉంటే కాల మనిషితో సంభాషణ కీళీనొపుిలు దటి
మంద్దకు వెళ్లీ ఉండేది కాద్ద. యెగార్కి ఆపై మాట్లు దొరికేవి కావ్వ, అతని గంతు మరొకుమాట్
లకనని మొరాయించి ఉండేది. దంతో సంభాషణ అంతటితో ఆగిపోయి ఉండేది. అది తన ఇలుీ
ఐనట్పీత్య కల గురించి మాటాీడటానికి బ్ద్దలుగా ఇలుీ కారకుండ్డ తన చరమంతోనే ఎలగో
మరమమతు చేసి ఉండేవాడు, పైకపుి జారిపోతునా భాగంలో తానే సుంభంగా నిలబ్డి ఉండేవాడు.
కానీ, ఆ ని నోనా యురీవాా గదిలో చెయెలేడు కద. దంతో, కవైపు నాలుక మొద్దుబారుతునాా
చుట్ట కాలుసుునా సమయంలో యెగార్ ఎలగో గంతు పెగిలంచుకుని, ‗నాకు కొనిా కల చెకులు
కావాల. ఊఁ?‘
ఆ “ఊఁ” అనా శ్బ్ుం యెగార్ గంతునుంచి బ్యట్డగానే అది అతడిని భయపెటిటంది.
అయిత్య, కాల మనిషి ఆలోచన మరొక రకంగా ఉండట్ంతో అతడి సిందన మామూలుగానే
ఉంది.
“ఎనిా?‘
అంతకు మందెపుిడూ యెగార్ తన జీవితంలో అంత వేగంగా అలోచించి ఉండడు. మరీ
ఎకుువ అడిగిత్య అతడు భయడిపోయి ఏమీ దొరకకుండ్డ పోవచుు. మరీ తకుువ అడిగిత్య ని
జరగద్ద. తన అనుభవ రాహతెంతో ఇపుిడు ఏం చెపాిల?
“క డజను...‘ కాల మనిషి మఖ కవళ్లకలు ఎల మారతాయో చూడటానికి యెగార్
తల పైకెతిు, కంగారుగా, ‗మరో అయిద్ద,‘ అని జోడించాడు.
“అంటే మొతుం దిహేడు,‘ కాల మనిషి అనాాడు. “ల్యకు సరిగా ఉండటానికి ఇరవై
తీసుకో. దికి కటి చొపుిన రండు అర లీట్రు సీస్వలు ఇవ్వా.”
ఈ ల్యకు వెయెట్ంలో అలసిపోయిన కాల మనిషి క ద్దంగమీద కూలబ్డ్డాడు.
ఈలోగా యెగార్ ఆలోచించాడు.
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“అహ్, అలగే. ఏ రకంగా ఇవాాల?‘
“క సీస్వ తెచెుయిె, రండ దనికి డబుబలవ్వా.”
“అహ్, అలగే!” అనాాడు యెగార్. “మరి కలను ఇకుడినుంచి బ్యట్కు చేరయెట్ం
ఎటాీ?‘
“ఆ మూలనుంచి

లగవ సుంభం ల్యకుపెటుట, దని మూడవ లక కు మేకు బ్లమితో

ఉంది. తెలసింద? పై అధికారి ఇకుడే ఉనాాడు కాబ్టిట ఇపుిడు వెళ్లీ చూడవద్దు. రాత్రికి రా. కారుని
రండొందల గజాల అవతల దిలపెటుట.”
“అహ్, అలగే!” అనాాడు యెగార్: ఎంద్దకో తెలయద్ద గానీ కారు గురించి
ప్రస్వువించట్ంతో మాట్ కాు అనిపించింది. “నేను అ రాత్రి న్ాండు గంట్లకు వస్వును.”
“అయిత్య అర లీట్రు సీస్వ, మరోదనికి డబ్బబ టుటకునిరా.”
“అరథమయిెంది. నేను వెంట్నే వస్వును.”
అతడు ఆ కల దొడిానుంచి ఉతా్హంగా బ్యట్కు రిగెతాుడు. అయిత్య కొంత దూరం
వెళ్లీడ లేదో అతడి ఉతా్హం నీరుగారిపోయింది, ఊపిరి తీసుకోవట్ం కషటమయిెంది. అడుగు
మంద్దకి డక అతడు ఆగిపోయాడు.
క సంవత్ర కాలంగా అతడి జేబు క పాట్, క ప్రారధన తపిించి మరోదనిని
చూడలేద్ద. కొంత పొగాకు ఉండేదనుకోండి, అంత్య. అతడు డబుబని ఎపుిడూ గుపెిట్లీ
టుటకునేవాడు. అది ఇంటికి తీసుకెళ్లీ జీతమైనా సరే, మదెం కొటుటకి తీసుకెళ్లీ మగుగరి మి

లలోని

తన వాటా అయినా సరే. ఇపుిడు అతడికి ఆరు రూబుళ్లీ కావాల. ఆరు రూబుళ్లీ, మణుగు బెరడు
విలువ.
యెగార్ చాల విచారంగా మారిపోయాడు. నోనా యురీవాాని అడగట్మంటే ఆమె నుంచి
మపెపి రూబుళీకు మించి తీసుకోవట్ం అవ్వతుంది. ఎవరైనా స్నాహతుడి దగగర అపుి
తీసుకోవట్మా? అతడికి అపుి ఇచేువాళ్లీ ఎవారూ లేరు. ఆ డబుబలు నేలలోంచి కూడ్డ పుటుటకుని
రావ్వ. యెగార్ నిటూటరాుడు. ఉనాటుటండి ఏదో నిరణయానికి వచిునవాడికి మలేీ తన ఇంటివైపుకి
చురుగాగ నడవస్వగాడు.
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ఇదంతా శ్నివారంనాటి విషయం. దంతో హారిటీనా ఇంటినిలో హడ్డవిడిగా ఉంది.
ఆమె బ్ట్టలు ఉతుకుతుండట్ంతో ఇంటినిండ్డ ఆవిరి కమమకుని ఉంది. బ్ట్టల ట్బుబ దగగర ఆమె
చమట్లతో, మఖం ఎర్రబ్డి, అలసిపోయి ఉంది. ఆమె తనలో తాను ఏదో పాట్ పాడుకుంటూ
ఉంది, కానీ అది ఆమె “అయోె, అయోె,‘ పాట్ కాద్ద. దంతో యెగార్ తలుపు దగగర ఉండగానే,
‗టీనా, నాకు ఆరు రూబుళ్లీ కావాల. నోనా యురీవాా కోసం కొంత కల తీసుకోవాల,‘ అనా
మాట్లు ఎలగో అనేస్వడు.
ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుందో అతడికి తెలుసు. ఆమె తినాగా అయిపోతుంది, కళ్లీ
తడ్డరిపోతాయి, చేతులకు ఉనా నురగను తుడిచేసుకుంటుంది, ఛాతీ నిండ్డ ఊపిరి తీసుకుంటుంది
– అనిావైపుల నాలుగిళీ అవతల వరకు వినడేల అరవట్ం మొదలుపెడుతుంది. ఆమె
అరుపులకు సిదధంగా ఉనాాడు, అయినా వాటిని టిటంచుకోకుండ్డ అరుపుల మధె ఊపిరి
తీసుకోటానికి ఆగినపుిడు నోనా యురీవాా ఎవరో, ఏది ఏమైనా ఆమెకు ఎంద్దకు సహాయం
చెయాెలో చెిటానికి అతడు తయారవ్వతునాాడు. అలగే జరుగుతుందని అతడికి ఎంత
నమమకంగా ఉందంటే ఆమె మాటాీడిన మాట్లు మొదట్ అతడికి ఏమాత్రం అరథం కాలేద్ద.
“అవి మంచివేనా, కలచెకులు?‘
“ఏమిటి?‘
“అంతా మోసగాళ్లీ: నీకు పుచిుపోయిన చెకులు అంట్గట్టకుండ్డ ఉంటే చాలు.”
“ఏమిటి?‘
నీల నరాలతో ఉనా తన పెదు, పెదు చేతులను గౌను అంచుకు తుడుచుకుని మేరీ మాత
ట్ం (తన తలీ దీవెన) వెనకనునా డబాబ తీసింది.
“ఆరు సరిపోతాయా?‘
“అంతకే ిందం కుద్దరుుకునాాం.”
“కారో, బ్ండ బాడుగకి తీసుకోవాల్ రావచుు.”
అలగంటూ ఆమె మరో మూడు రూబుళ్లీ ఇచిుంది. ఆ తరువాత ఆమె నిటూటరిు,
బ్ట్టలుతికే నికి వెళ్లీపోయింది. యెగార్ డబుబవంక చూస్వడు. ఉనాటుటండి ఎిటిమాదిరి అతడి
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పొట్ట ఖాళ్లగా అయినటుట, లుంగచుటుటకని పోతునాటుట నొపిి పుట్టస్వగింది. ఆ డబుబ వంక చూసి,
గుట్క వేసి ఆరు రూబుళ్లీ మాత్రమే తీసుకునాాడు.
“వాటిని నేనే చేరవేస్వును.”
అలగంటూ అతడు అకుడినుంచి బ్యలుదేరాడు. ఆమె వెనకిు కూడ్డ తిరిగి చూడలేద్ద:
కొతు పాట్ ఏదో మొదలుపెటిటంది. ఈస్వరి సారం కొంచెం పెదుగా ఉందంత్య. కాల మనిషికి క
సీస్వ, మూడు రూబుళీ డబుబ ఇచేుట్పుిడు యెగార్ ఎండకు పాలపోయిన తన కనుబొమమలను
మడివేసి అతడికి చేతనైనంత కఠినంగా, ‗మోసం చెయెవ్వ కద?‘ అనాాడు.
“ఎవరిని?‘ కాల వెకిు చాల బ్దధకంగా బ్ద్దలచాుడు. “జమా, ఖరుులు చూస్న వెకిు
వెళ్లీపోయాడు, సంచాలకుడు కూడ్డ వెళ్లీపోయాడు. అటువంట్పుిడు నేనిచిున మాట్ను
తపుితానా? అరథంలేద్ద. నీకిచిున మాట్ తపుితానా? దంట్లీనూ అరథం లేద్ద: అల చేస్ను నువ్వా
మళ్లీ రావ్వ.”
“సరే. ఈ రాత్రికి: మూడవ లక. నిదురమతుులో తుపాకి పేలేువ్వ సుమా.”
“తుపాకీలో గుళ్లీ ఎకిుంచి లేవ్వలే.”
ఆ స్వయంత్రం యెగార్ రండు నిమిషాలపాటు కూడ్డ కుద్దరుగా కూరుుండలేకపోయాడు:
వెళ్లీల్న సమయం ఇంకా కాకపోయినా ప్రతి రండు నిమిషాలకు లేచి ఎట్ల కవైపుకి
రిగెత్యువాడు. తాను తీసుకునా చొరవకీ, కుద్దరుుకునా ిందనికి అతడికి ఎంతో గరాంగా
ఉంది. అయిత్య, ఆ గరాం కునే ఎకుడ క నలీటి జలగ కూడ్డ కద్దలుతోంది. యెగార్ బ్లహీన
ప్రదేశ్ం నుంచి రకుం పీలుటానికి అది తల ఎతిు సిదధమవ్వతోంది. దంతో అతడు గెంతి అటూ,
ఇటూ రిగెత్యువాడు. దొంగతనానికి సమయం దగగర డుతునా కొదీు ఆ జలగ తల ఎతుట్ం
ఎకుువవ్వతోంది, దంతో యెగార్ మరింత ఆందోళనగా, మరింత వేగంగా రుగులేత్యువాడు.
ఆ కలకి మదెం సీస్వలలో కాకుండ్డ వాటికి అసలైన విలువ చెలీంచి ఉంటే బాగుండేది.
తన హృదయం చుటూట తిరుగుతునా జలగను భరించట్ంకనాా తన ఆఖరి బ్బట్ీ జత అమేమసి
కలకి పూరిు ధర చెలీంచి ఉండ్డల్ంది. అయిత్య అది ఆచరణ స్వధెం కాని విషయం అని అతడికి
తెలుసు. యెగార్ ―విలువైన‖ బ్బటుీ కొనేవాళ్లీ ఎవరూ లేకపోవట్మే కాద్ద. ఆ కారాెలయానికి
ప్రైవేటు వెకుులకు ―మిగిలపోయిన‖ కల మాత్రమే అమేమ అధికారం ఉంది – ఆకారం, నాణెత
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సరిగా లేనివాటినే అది స్వథనికులకు అమమతుంది. ఎంతో నితనం చూపించి వాటితో కోళీగూడు
మాత్రమే కటుటకోవచుు. కాబ్టిట వెనుతిరిగి చూస్ను యెగార్ ఆలోచనలనీా – ఇటువంటి ఆలోచనలు
అతడికి ఎకుువ – కరంకంగా సైదధంతిక

మాత్రమే అని చెివచుు. అకుడ ఆచరణీయ

దధతి కుటే ఉంది: మూలనుంచి నాలుగో సుంభం దగగర మూడ లకగుండ్డ లోలకి వెళీట్ం.
సైదధంతిక విషయాల గురించి యెగార్ ఎంత ఆందోళనగా ఉనాా, లేద ఆ కారణంగానేనో
తన ఈ రాత్రి వావహారానికి కోలుని తీసుకెళీదలుచుకోలేద్ద, అతడికి కుమాట్ కూడ్డ చెిలేద్ద.
ఆ విషయం గురించి ఎవరికీ చెివదుని హారిటీనాని కూడ్డ ఆదేశంచాడు. అయిత్య ఆమెకి ఇదేమీ
చెపాిల్న నిలేద్ద. అతడు చెికమందే, ‗నేను కోలును ంపించను,‘ అని ప్రకటించింది.
“అదే సరయిెంది, టీనా. సాచఛమైన కనుాల పిలీవాడు...‘ ఉనాటుటండి యెగార్ గంతు
పూడుకుపోయింది. చివరికి, ‗దేవ్వడు మంచివాడు!” అనిమాత్రం గుసగుసగా అనగలగాడు.
యెగార్ని స్వహసికుడు అని అనటానికి లేద్ద గానీ అతడు దేనికీ భయడడు కూడ్డ.
అతడు ఎలుగగడుాలను వేటాడ్డడు, మనిగిపోతునావాళీను కాపాడుతూ తాను మనిగిపోయినంత
నిచేశాడు, తాగి కొటుటకుంటునావాళీను వేరు చేస్వడు, కుకులను శాంతరిచాడు. “చేసితీరాల”
అనా దం గతంలోనే కాద్ద ఇిటికి కూడ్డ ఆతడికి చాల మఖెమైనది. ఆ దం – అతడి
అంతరాతమలోంచి కానీ, బ్యట్నుంచి కానీ – ఎపుిడు వినిపించినా అతడిలోని మెతకతనం,
బ్లహీనత, భయం వెనకిుతగేగవి. చేసి తీరాల్ందేదో చేసి వస్వుడు. అంద్దలో భయమూ ఉండద్ద,
ఆరాాట్మూ ఉండద్ద.
ఇకుడ కూడ్డ “చేసితీరాల” అనాది బ్లంగా వినిపిసుునాిటికీ, ఏ కారణం చేతనో భయం
తగగట్ం లేద్ద. నిరేుశత సమయం దగగరడుతునా కొదీు దరితెనూా లేని వింతైన భయం అతడిలో
దడదడమంటూ కొటుటకుంట్లంది. దనిని తగిగంచటానికి, చీకటి రాత్రిలోకి కాలుపెటేట ధైరెం
కూడగటుటకోటానికి హారిటీనా గదిలోంచి బ్యట్కు వెళ్లీవరకు యెగార్ వేచి ఉండి ప్రతిమ మంద్ద
ఇబ్బందిగా, హడ్డవిడిగా మూడుస్వరుీ శలువ గురుు వేసుకునాాడు. ఆ తరువాత అరథంలేకుండ్డ
గుసగుసలడ్డడు, ‗

వా, నేను నిజంగా దొంగతనం చెయెట్ంలేద్ద, శాశ్ాత అపుిగా

తీసుకుంటునాాను. ఈ కుస్వరి తపిించి ఇటువంటి ని మళ్లీ చెయెనని టేటసుునాాను.
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సారగలోకపు రాణీ, నాకు అనుమతి ఇవ్వా. అనెధా భావించకు... ఇదంతా క మంచి మనిషికోసం
చేసుునాాను.”
ఆ సమయంలో హారిటీనా గదిలోకి రావట్ంతో అతడు తన ప్రారధనను అంతటితో
మగించాల్వచిుంది. దంతో యెగార్ ఇంకా ఇబ్బంది పెడుతునా అంతరాతమతోనే దొంగతనానికి
బ్యలుదేరాడు.
ఆ నికి ఎంచుకునా సమయం అరథరాత్రి న్ాండు గంట్లు, దొంగతనానికి సరిగాగ
సరిపోయే సమయం. అపుిడపుిడూ మొరిగే క కుకును మినహాయించి ఊరంతా నిశ్శబ్ుంగా
ఉంది. అందరూ శాశ్ాత నిద్రలో ఉనాటుట కు ప్రాణి కూడ్డ లేద్ద.
ఆ సుంభానిా దటుకుంటూ అతడు ఆరుస్వరుీ నడిచాడు, ఆరుస్వరూీ అతడి గుండె
ఆగిపోయింది: అది టుటబ్డతాననా భయంతో కాద్ద, అతడు హద్దులు దటుతునాాడు. శక్ష
డుతుందేమో

అనాదనికంటే

రిధి

దటుతునాంద్దకు

అతడి

అంతరాతమ

వందరటుీ

వేదనడుతోంది.
కల దొడిానుంచి నోనా యురీవాా ఇంటివరకూ ఎనిమిది వందల గజాల దూరం ఆ
కలచెకులను ఎల చేరవేశాడ అతడికి తెలయద్ద. ఆ తరువాత ఎంత ప్రయతాంచినా ఆ
విషయం అతడికి గురుురాలేద్ద. ఇరవై అంగుళ్లల మందం ఉండి ఆరు గజాల పొడవ్వనా కల
చెకులను ఎల చేరవేశాడ అతడికే అరథం కాలేద్ద. ఎనిాస్వరుీ తిరగాడ కూడ్డ అతడికి గురుులేద్ద.
కుస్వరికి మూడు చెకులకంటే ఎకుువ మొయెటానికి ప్రయతిాంచి ఆ ని లేకపోయాడనాది
తెలుసు.
కలదొడిా దగగర కురు కూడ్డ లేరనాది మాత్రం అతడికి గురుుంది. ఇరవై కాక రండింతలు
తీసుకునాా అడుాచెపేివాళ్లీ ఎవారూ లేరు. కానీ వాళ్లీ అనుకునాటుట సరిగాగ ఇరవై చెకులు మాత్రమే
తీసుకునాాడు. వాటిని నోనా యురీవాా దొడిాలో మంద్దగానే అతడు ఎంచుకునా ప్రదేశ్ంలో డేసి
ఇంటికి వెళ్లీడు. ఆపాటికి అతడు పూరిుగా అలసిపోయాడు.
ఆ మరునాడు – అది చకుటి ఆదివారం! యెగార్ మంచి చొకాు వేసుకుని, తన గడాల
తీసుకుని కోలుతో నోనా యురీవాా ఇంటికి బ్యలుదేరాడు. తాను స్వధించిన దనిట్ీ
అతడికెంత సంతోషంగా ఉందంటే దరిలో ఎద్దరైన ప్రతి కురిని ఆపి మాటాీడస్వగాడు. యెగార్
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పొలుషిున్స నికి ఎవరూ అంత ప్రాధానెతను ఇవారు. కానీ, యెగారే సంభాషణను తన నివైపుకి
మళ్లీంచేవాడు.
“పుట్టకొకుుల కోసం వెళ్లతునాావా! ఎంత అదృషటం. సరదగా వెళ్లీరండి. నామటుకు నాకు
ఇవాాళ ని ఉంది. చాల మూఖెమైన ని.”
కోలు ఏం మాటాీడకుండ్డ నిటూటరాుడు. కుకుపిలీ ప్రాణానికి బ్ద్దలుగా తన దికూ్చిని
ఇచిున తరువాత అతడు అంతగా మాటాీడట్ం లేద్ద. అయిత్య యెగార్ తన నిలో మనిగి
ఉండట్ం వలీ కోలు మౌనానిా గురిుంచలేద్ద, అరథంచేసుకోలేద్ద. ఇది తూతూమంత్రం నికాద్ద,
అసలైన వడ్రంగం, అంతరాతమ కోసం చేసుునా ని. అంద్దకే అతడు చిలీర మలీర నులకు
తనతోపాటు ఎపుిడూ కోలుని తీసుకెళీలేద్ద. ఆ నులలో అతడు నేరుుకోటానికి ఏమంది? బాగా
డబుబ సంపాదించట్ం ఎలగో నేరుుకుంటాడ్డ? కానీ ఈస్వరి తీసుకెళ్లతునాాడు. ఇపుిడు వాళ్లీ
చెయెబోతునాది నిజమైన ని, కాబ్టిట నేరుుకునేది కూడ్డ విలువైనదిగా ఉంటుంది.
“ఎపుిడు నిచేసినా చికాకు డుతూ చెయెకూడద్ద. నీ అంతరాతమ ప్రకారం నిచెయిె:
దనికి సరైనదేమిట్ల తెలుసు.”
“ఎపుిడూ ఆతమ అంటూ మాటాీడతావేమిటి, నానాా? ఆతమ అనేది లేదని మాకు బ్డిలో
చెపాిరు, ఉండేవి అనీా కేవలం అసంకలిత ప్రతిసిందనలే.”
“కేవలం ఏమిటి?‘
“అసంకలిత ప్రతిసిందనలు. నీకు తెలుసు కద – మనకి ఏదైనా తినాలనిపించినపుిడు
మన నోరు ఊరుతుంది.”
“నీకు మంచి విషయాలే చెబుతునాారు,‘ క క్షణంపాటు ఆలోచించి చెపాిడు యెగార్.
“నీకు ఏదైనా చెయాెలని లేదనుకో, అపుిడేమవ్వతుంది? నీకు చెయాెలని లేనిది చెయెమని
ఆదేశ్మిచిునపుిడు నువ్వా ఏడుస్వువ్వ, కొడుకా, కనీాళ్లీ ధారకడతాయి. ఆ కనీాళ్లీ నీ బుగగల
మీదగా కారవ్వ, నీ లోల ఉంటాయి. అవి మండుతూ ఉంటాయి. ఏడుసుునాది నీ అంతరాతమ
కాబ్టిట అవి మండుతూ ఉంటాయి. అంటే అంతరాతమ ఉందనామాట్. అయిత్య ప్రతి కురికి
తనదైన అంతరాతమ ఉంటుంది. అంద్దకే ఎవరికి వాళ్లీ తమ అంతరాతమను వినగలగాల. అది
చెపేిదేదో వినాల.”
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వాళ్లీ

నిచేసుకుంటూ,

ని

గురించి,

లకే

మాట్ల

గురించి

ఆలోచిస్తు

మాటాీడుకుంటునాారు కాబ్టిట ఎకుడ్డ తందరపాటుతనం, హడ్డవిడి లేవ్వ. అవసరమైనపుిడు
కోలు సహాయం చేస్నవాడు, రంంతో కొయెవలసినవి కోస్నవాడు. రండు దెబ్బలోీ మేకుని
లోలకలీ దిగగట్టట్ం నేరుుకునాాడు. మొదటి దెబ్బ మేకు సరైన దిశ్లో కుద్దరుకునేల
జాగ్రతుగా వేస్నవాడు, కు ఊపుతో వేస్న రండవ దెబ్బకి మేకు చివరికలీ దిగబ్డిపోయేది. ఇదురూ
కలసి చాల బాగా నిచేస్వరు: పైకపుి కారకుండ్డ చేస్వరు, వస్వరా దూలం సరిచేస్వరు, గచుు
బాగు చేస్వరు. పుసుకాలు నేలమీద ఎకుడంటే అకుడ డిఉండకుండ్డ మిగిలన కలతో యెగార్
పుసుకాల అర కటి చేయస్వగాడు. ఆ పుసుకాలలో స్వథనిక అమెరికావాసుల పుసుకం కూడ్డ
ఉండట్ంతో అతడి శ్రదధ మరింత పెరిగింది.
నానా కునే కోలు ఉనాాడు. తాను చెయెగలగింది చేస్తు, నేరుుకోవలసింది
నేరుుకుంటూ చాల కషటడ్డాడు. కానీ రోజుకొకుస్వరి మాత్రం తినిసరిగా రండుగంట్లపాటు
మాయమై తిరిగి వచేుట్ిటికి చాల విచారంగా ఉండేవాడు. యెగార్ ఆ విషాదనిా గమనించి,
అతడిని రికించి చూస్వడు కానీ ఎటువంటి ప్రశ్ాలు అడగలేద్ద: కోలు సాతంత్ర బాలుడు, ఏది
చెపాిలో, ఏది దచుకోవాలో అతడే నిరణయించుకోగలడు. కాబ్టిట యెగార్ ఇతర విషయాలపై చరు
ఉండేటుట చూస్నవాడు.
“అనిాంటికంటే మఖెమైన విషయమేమిట్ంటే కొడుకా, నీ నిలో ఎపుిడూ నీకు ఆనందం
దొరకాల. ని పూరిు కావట్ంతో నీకు పాట్ పాడ్డలనిపించాల. దీంట్లీ క చినా కిటుకు ఉంది:
నువ్వాఎంత ఆనందంతో పాడిత్య అంత ఆనందమూ తిరిగి నీ దగగరకు వసుుంది. అంత్యకాద్ద నీ
నిని చూసిన ప్రతి కురికీ కూడ్డ పాట్ పాడ్డలనిపిసుుంది.”
“అలగైత్య ప్రతి కురి నోరు తెరుచుకుని ఉంటుంది.”
ఆ రోజుకి మాయమై తిరిగివచేుట్ిట్కి కోలు కోంగా ఉనాాడు, అతడి మాట్లు కూడ్డ
కోంగా ఉనాాయి.
“కాద్ద కొడుకా, అది సరికాద్ద. మాంసంలేని పులుసైనా సంతోషమనే గరిట్తో తింటే
సంతృపిుని ఇసుుంది.”
“పులుసులో మాంసమంటూ ఉంటే నాకు గరిట్ లేకపోయినా రాాలేద్ద.”
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“పొట్టకి సంతృపిునిచేుది ఉంటుంది, ఆతమకి సంతృపిునిచేుది ఉంటుంది, కోలు.”
“అదిగో మళ్లీ ఆతమ అంటూ మొదలుపెటాటవ్వ!” కోలు కోంతో మండిడ్డాడు. “ఆతమల
గురించి, మతం గురించి మాటాీడుతూ ఉంటే సంభాషణ కొనస్వగించట్ం ఎటాీ!”
వాళ్లీ నోనా యురీవాా గదిలో పుసుకాల అరకి చెకును చిత్రీ డుతునాారు. ఆమె వాళీ
సంభషణలో జోకెం చేసుకోలేద్ద, కానీ ఆమె అదంతా శ్రదధగా వింట్లంది. ఆ సంభాషణకి కంటే
ఆమె శ్రదధగా వినటానికి యెగార్ ఎకుువ విలువనిచాుడు. ఆ కారణం వలీ కోలు ఆ
మాట్లనాపుిడు అతడు చిత్రిక కున పెటిట పొగాకు తీసుకుంటూ ఆమెవైపు చూస్వడు.
ఆందోళనతో కూడిన అతడి చూపులకు నోనా యురీవాా అనుకోకుండ్డ కలించుకుంటూ, ‗బ్హుశ్
మతం గురించి కాదేమో కోలు, విశాాసం గురించేమో?‘ అంది.
“విశాాసమేమిటి?‘
“సరిగాగ చెపాివ్వ, నోనా యురీవాా,‘ అనాాడు యెగార్. “తన శ్రమ ప్రజలకు సంతోషానిా
ఇసుుందనా నమమకం ప్రతి వెకిుకి ఉండ్డల. అలకాకుండ్డ నిచేస్నది డబుబకోసమే అయిత్య, ఇవాాళ
తవ్వా, రేపు పూడుు అయిత్య అది నీకు ఆనందనిా ఇవాద్ద, ప్రజలకు సంతోషానిా ఇవాద్ద. నీకు
తృపిునిచేుల ని జరిగంద అని కాకుండ్డ పొదెుకుడ ఉంది, అది ఇంకెంత స్నటికి కుంగుతుంది,
ఈ వెధ ఎపుిడు మగుసుుంది అని చూస్తు ఉనాావనుకో. ఆ రోజు గడిచిన తరువాత నీ ఆతమ నీకు
గురుుకు వసుుంది. నీలో ఉనాది సిగూగ ఎగూగ లేని ఎడిా మడిా నివాడు కాకుండ్డ అసలైన
నిమంతుడు ఇంకా బ్తికి ఉంటే ఆతమ తికుండ్డ గురుుకొసుుంది. అసలైన నిమంతుడు!”
ఉనాటుటండి యెగార్ గంతుక పూడుకుపోయి, గాదగదికమైపోయింది. అతడు చుట్ట
చుటుటకోటానికి ప్రయతిాసుునాాడు కానీ అతడి చేతులు అంద్దకు సహకరించట్ంలేద్ద.
“నువ్వా చుట్ట ఇకుడే కాలుుకోవచుు, యెగార్ సవెలచ,‘ అంది నోనా యురీవాా.
ఆమెను చూసి యెగార్ నవాాడు. అతడి పెదలు వణికాయి.
“అదీ విషయం, నోనా యురీవాా.”
అంతస్నపు కోలు ఏమా మాటాీడకుండ్డ ఉనాాడు. ఏమీ మాటాీడకుండ్డ, కోంగా చూస్తు
ఉనాాడు. కానీ ఉనాటుటండి, ‗కుకుపిలీకు రోజుకి ఎనిాస్వరుీ ఆహారం పెటాటల, నోనా యురీవాా?‘
అని అడిగాడు.
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“పిలీలకా?‘ కుస్వరిగా ఆ ప్రశ్ాకి ఆమె తడబ్డింది. “ఏం పిలీలు?‘
“చినా కుకుపిలీలు,‘ కోలు వివరించాడు.
“నాకు – నాకు తెలయద్ద,‘ ఆమె బ్ద్దలచిుంది. “బ్హుశ్ -”
ఆ సమయంలో తలుపు మీద ఎవరో కొటిటన శ్బ్ుం అయిెంది. అది అరచేతితో కొటిటన శ్బ్ుం
కాక ట్టణంలోమాదిరి వేల కణుపులతో కొటిటన శ్బ్ుం. ఈ శ్బ్ుంతో నోనా యురీవాా మరింత
తడబాటుకి లోనయిెంది.
“ఎవరది? లోలక రండి!”
కొతు అట్వీ వారాను యూరి పెట్రోవిచ చువలోవ్ లోలకి వచాుడు.

రచయిత సాగతం
నేను ఇకుడ ఆపి ఉండవలసింది: మిగిలంది పాకకులు ఊహంచుకుని ఉండేవాళ్లీ. వాళ్లీ
సంతోషకరమైన మగింపు ఇచిు ఈ పుసుకానిా కున డేసి ఉండేవాళ్లీ. ఇది చదివి వాళ్లీ
ఆవలంచి కూడ్డ ఉండవచుు. అయిత్య వాళ్లీ ననుా మనిాంచి ఉండేవాళ్లీ:సుఖాంతాలు ఎపుిడూ
ఇషటంగా ఉంటాయి, ఇషటంగా ఉనావాళీకి మనిాంచేయట్ం కషటం కాద్ద.
కానీ యెగార్ మాత్రం ననుా మనిాంచడు. ఆకాశ్ం మాదిరి మెరుసుునా కళీతో మౌనంగా
ననుా చూస్తు ఉంటాడు. ఆ కళీలోీ ఖండన లేద్ద, దూషణ లేద్ద, కోం లేద్ద: నిరసన మాత్రమే
ఉంది.
అంద్దకే దీనిని కొనస్వగిసుునాాను. నేను మొదలుపెటిటన పాట్ని చివరికంటా పాడ్డల.
(తరువాయి భాగం వచేు వారం)

హంసలను వేటాడొద్దు
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