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హంసలను వేటాడొద్దు [14]
దీని మంద్ద భాగం
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14
తన జీవితంలో కోల్కాకి సంతానికి ఎప్పుడూ ఒకా కుకా కూడా లేద్ద. ఊళ్లోని కుకాలన్నీ అతడికి
తెలుసు, కాన్న చినీ పిలోుటి నుంచి పంచిన తనదంటూ ఒక కుకా ఎప్పుడూ లేద్ద. శిక్షణ ఇవాటం
అటంచి ఏదైనా నేయుటానికి కూడా అతనిదైన కుకా లేద్ద. ఇది చాల్క అవమానకయమైన విషమమే.
కాన్న ఓవా సంగతి అల్క కాద్ద, అతడు కుకా లేకుండా ఎప్పుడూ లేడు. ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్
ఒక కుకాని కాలి చంటం ఆలసెం భరొక కుకా సిదధంగా ఉండేది, అదే రోజు, లేదా అంతకంటే
మందే భరొక కుకా వచ్చిది.
తాను పంచిన కుకాలను ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ సామంగా చంపేసేవాడు. తాగి ఉనీప్పుడ,
క్రూయతాంతోటో ఆ ని చ్చసేవాడు కాద్ద, పూరిి సుృహలో, ప్రశాంతంగా ఆ ని చ్చసేవాడు. కుకా
అంటే బొభమ కాద్ద కదా; దానికి ఖర్చి అవుతంది, ఆ ఖర్చిను అది సంపాదించుకోవాల. కాఫటిి
కుకా మసలది అయిపోయినా, వాసన సిగటేి గుణం తగిినా, ఏదైనా చూడగానే వంటడే
సాభావం పోయినా, భరోల్క భావించవద్దు, కుకాని ఉంచుకుని సామంగా మొయగాల్న రిసిితి
తెచుికోవటం ఎంద్దకు? దాంటోో అయిం లేద్ద. కాఫటిి అటవంటి కుకా దొడోనే తిండిలేక మాడి
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చచిిపోతంది, లేక ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ సామంగా దానిని తోటలో కాలి చంపేస్విడు. ఒక
యకంగా చెపాులంటే మానవతా కాయణంతో ఆ యకంగా చ్చస్విడు. దానిని చంపి, చర్మమనిీ కుకాలను
టికునేవాళ్ోకి ఇచిి (వాళ్లో దానికి అయవై కొపకుాలు ఇచ్చివాళ్లో!), మిగిలనదానిీ యాపిల్ చెటి
కింద పూడిిపటేివాడు. ఆ యాపిల్ చెటో బాగా కాసేవనటంలో సందేహం లేద్ద.
ప్రసుితం వాళ్లో దూడంత ఉండే పాల్కమ అనీ బమంకయమైన కుకాను పంచుతనాీర్చ. అది
పయటోో గొలుసుతో కటేిసి ఉంటంది. దాని మూతి నలోగా ఉండి, కళ్లో ఎర్రటి గోళాల్కో ఉంటాయి.
దాని ళ్లో రండు ద్దనైన కతిల మాదిరి ఉంటాయి. అది మొరిగిందంటే ఎవరికైనా గుండె
గుభిలుోభనాల్ందే. అది తనతో పాటే పరిగి పదుదైనుటికీ ఆ బమంకయమైన పాల్కమ అంటే
ఓవాకి కూడా బమమే. దానిని బమభనకూడదేమో, కాన్న తన జాగ్రతిలో తాను ఉండేవాడు.
బధ్రతకి మంద్దజాగ్రతి తలోల్కంటిదనీ నానుడిని ఓవా ఉయాెలలో ఉనీుటినుంచీ వింటూనే
ఉనాీడు.
మంద్ద పయటోో పాల్కమ గొలుసుతో అటూ, ఇటూ తిర్చగుతూ ఉంటే వనక దొడో స్వీనాల
గది అవతల పాత ఇన పీపాలో సుసిిక్ ఉండేది. ఈ సుసిిక్ ప్రాణానిీ కాలంతో కాక దికూ్చితో
కొలవాల: ఆ దికూ్చి ఓవాకి నచిినంత కాలం సుసిిక్ ఫతికుంటంది. అది తన తోకను ఊపి,
ఎమక మకాలో ఆనందానిీ వద్దకోావచుి.
ఇప్పుడు దానికి తోక ఊటం ఎకుావ, ఎమక మకా దొయకటం తకుావగా ఉనీ విషమం
నిజమే. అల్కగని ఓవా ఎద్దటవాళ్ోని బాధపటిి ఆనందించ్చ తతాం కలగినవాడని కాద్ద. రోజూ
ఆహాయం తినటం కుకాలకి కూడా ఇషిమేననీ సంగతి అతడు భరిచిపోయేవాడు. అతడు
భరిచిపోయిన విషమం గుర్చి చెమెటంలో ఆ కుకాపిలో చూప్పలు విపలభయేెవి. ఎంద్దకంటే ఆ
చూప్పలను అయిం చ్చసుకునేవాళ్లో ఉండాల కదా.
కుకాపిలో చూప్పలోని విషాదానిీ అయిం చ్చసుకోటానికి చదవటం ఒకాటే వసేి సరిపోద్ద.
ఇకాడ భరోదాని అవసయం ఉంది. ఆ భరోది ఏదో ఇట ఓవాకి గాన్న, అట ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్కి
గాన్న లేకపోవటంవలో దానితో వాళ్లో ఇఫబంది డేవాళ్లో కాద్ద.
ఒకప్పుడు కోల్కా గుండెను తాకి అకాడే ఉండిపోయిన ఓల్కె కుజినా జడలు – ఆ ఓల్కె
కూడా ఓవా తీర్చలోనే మాటాోడేది. ఆమె మాటలే ఓవా మాటలు, అతడి ఆలోచనలే ఆమె
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ఆలోచనలు. ఇది ఎల్క కుదిరిందో కోల్కాకి జనమలో అయిం కాద్ద: ఓవా ఆమె వంట డి జడలు
లేగేవాడు, ఎకాడంటే అకాడ టికునేవాడు, ఒకస్వరి ఆమెను కొటాిడు కూడా. అయినా ఆ
అమామయి భరొకరివంక చూడకుండా అతడి వంటే డేది. మిగిలన వాళ్ోందరూ ఆమె కళ్ోకి
ర్మక్షసులు.
ఒకస్వరి ఓవా, “ఆ సుసిిక్ని ఎల్కగూ మంచ్చస్వినేమో. న్న దికూ్చి అంటే విసుగెతిిపోయి,
దానిని న్నళ్ోలోో మంచ్చస్విను. అంద్దనా అది ఎంద్దకూ నికిర్మని కుకాపిలో.”
కోల్కా దానికి ఆహాయం పడుతూ అది తన చ్చతిని నాకటానిీ చూసుినాీడు. కాన్న అతడేమీ
మాటాోడలేద్ద.
“అది విలువైనదైతే దాని వల చెప్పు,” అనాీడు ఓవా.
“వల ఏమిటి?” కోల్కాకి ఏమీ అయిం కాలేద్ద.
“నిజమైన ధయ,” పదుభనిషి తయహాలో ఓవా నిటూిర్మిడు.
“కాన్న నా దగియ డబ్బబలు లేవు.” ఆ తర్చవాత కోల్కా కాసేప్ప ఆలోచించి చెపాుడు,
“కావాలంటే న్నకోసం గ్రంథాలమంనుంచి ఒక ప్పసికం ఎతికొస్విను.”
“ప్పసికానిీ నేనేమి చ్చసుకుంటాను? ఏదైనా వసుివు ఇవుా.”
కోల్కా దగియ ఎటవంటి వసుివులూ లేనంద్దన ఆ సంభాషణ అంతటితో మగిసింది.
అయితే కోల్కా దాని గురించి రోజూ ఆలోచించ్చవాడు, విషాదంగా ఉండేవాడు. సుసిిక్ ప్రాణానికి
నూకల్యప్పుడు చెలుోతాయో అని నితెమూ బమడుతూ గడిపేవాడు కాన్న అతని దగియ ఇవాటానికి
ఏ వసుివూ లేద్ద. ఇదంతా చాలనటి ఇంకోవైప్ప ఓల్కె కుజినా...
ఆ కాయణం వలో ఆ రోజు జరిగిన మఖెమైన సంభాషణ అతడు విననే లేద్ద. అతడు
కుకాపిలో గురించి, ఓవా గురించి, తన దగియ లేని విలువైన వసుివుల గురించి, ఓల్కె కుజినా కళ్లో,
నవుాలు, పిలకజడల గురించి ఆలోచిస్తి ఉండిపోయాడు. ఫలో దగియ కొతి అటవీ వారెనుకి
ఎద్దర్చగా నోనా యురీవాీతోపాట కూర్చిని ఉనీుటికీ అతడు ఏమీ వినలేద్ద.
ఫలో దగియ సంభాషణ ఇల్క స్వగింది:
“ఈ రోజులోో భనిషి ర్చగులు ఎకుావయాెయి,” అతడి నానీ, యెగార్ పొలుషిాన్స
చెప్పతనాీడు. “ఉనీటిండి ఎటో దౌడు తీస్విడు, ఎగశాాసతో వస్విడు, ఏదో చ్చస్విడు, భళ్లో
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రిగెతిిపోతాడు. అతడికి ప్రతి చోటా ఏదో ఒక అవకాశ్ం కనడుతూ ఉంటంది... కాన్న ఇకాడొక
మకా, అకాడొక మకాతోటి అతడు పూయణతాానిీ పొందలేడు కదా, యూరి పట్రోవిచ్.”
“ఆసకిి గొలపే ని కోసం భనుషులు చూసుినాీర్చ. అది సహజమే కదా.”
“సహజమైనదైతే సరైనదని మీ అభిప్రామమా? నేను మీతో అంగికరించను. ఏ ప్రదేశ్మైనా
ఇుటికీ భనదే, అంటే ఉభమడిదని. జీవితం కోసం దానిేససి చూసేి భనకి ఏం కనడుతంది?
భన ఉర్చకుల్కటలో దీనంతటి గురించి భరిచిపోయాభని తెలుసుింది. నేను ఈ ఊరికి వచాిను.
భంచి ఊరిది. అయితే ఇకాడ అడవి ఉంది, నది ఉంది; చ్చలునాీయి, భబ్బబలు ఉనాీయి. అవి
ఎవరివి? పాతకాలప్ప భనుషులు అవి దేవుడివని అంటార్చ. భరి దేవుడు లేకపోతే అవి నావని
అనుకుంటార్చ. అవి నావి అనుకునీప్పుడు – వాటిని సంయక్షంచాల కదా. విధాంస్వనిీ
అనుభతించవద్దు: ఇది న్న భూమి. న్న భూమిని గౌయవించు. అదీ విషమం.”
“న్నతో పూరిిగా ఏకీబవిసుినాీను, యెగార్ సవలచ్.”
ఇకాడ యెగార్ చెపేుది వింటనాీర్చ – అది చాల్క ఆశ్ియెంగొలపే విషమం! అతడు
చెపేుది వినేవాళ్లో, భర్మెదగా సంభోదించ్చవాళ్లో, ఆచితూచి సమాధానాలు ఇచ్చివాళ్లో. యెగార్కి
ఇదంతా ఇషింగా ఉందని కాద్ద – అతడు ఎవరి మెప్పు కోసమూ ప్రమతిీంచటం లేద్ద. కాన్న అది
అతడిని కదిలంచి వేసింది. అతడు తన టీ కూడా తాగలేద్ద. కప్పులోని చెంచాను తిప్పుతూ
అవసయమైనది, తనకి మఖెభనిపించింది చెపాుడు.
“భనిషి విశ్రంతి తీసుకుంటాడు, జంతవులు విశ్రంతి తీసుకుంటాయి, భూమి విశ్రంతి
తీసుకుంటంది. ప్రతి ఒకారికీ విశ్రంతి అవసయం, అది వినోదం కోసం కాద్ద, శ్కిిని తిరిగి
కూడగటికోటానికి, భళ్లో నిలోకి దిగటానికి. కదా? అల్కగే అడవి – దానికీ అప్పుడప్పుడూ
విశ్రంతి అవసయం. భనుషుల గురించి భరిచిపోయి, గొడెలనుంచి తేర్చకుని, వాటి నుంచి కారే
పాలు గాయాలను మానుటానికి దానికి విశ్రంతి కావాల. ఆ అవకాశ్ం ఇవాకుండా భనం వళ్లో
చెటో బెయడు వలచ్చస్విం. ఇది దధతిగా ఉందా? ఏమాత్రం లేద్ద. లండెన్స చెటోకి విశ్రంతి ఇవాకుండా
వాటిని చంపేశాం. తయచి చూసేి ఇదంతా దేనికి?”
“లండెనో విషమంలో తుంతా నాదే,” అనాీడు యూరి పట్రోవిచ్. “రిజర్చా అడవిలో
బెయడు వలవటానికి అనుభతి లేద్ద.”
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“ఇది ఎవరి తునీది కాద్ద ఇకాడ విషమం, ఎవరి దౌర్మాగెభనీది...”
అతిధులకు నోనా యురీవాీ మౌనంగా టీ పోస్తి, బ్రెడుె మకాలు కోసి ఇస్ింది. యెగార్
చెపేుది, అటవీ వారెను చెపేు వింటూ కోల్కాల్కగే ఆమె కూడా ఏమీ మాటాోడలేద్ద.
“లండెన్స తోప్పలు చాల్కనే పాడయాెయా?”
“ఆఁ,” బెయడుకోసం తామ అడవికి వళ్లోన అనుబవానిీ గుర్చికుతెచుికుంటూ నిటూిర్మిడు
యెగార్. “కిలో బెయడుకి అయ రూబ్బలు ఇస్విభనాీర్చ కదా... ఇక వాళ్ోను ఆపేదెవర్చ.”
“అవును,” చువలోవ్ నిటూిర్మిడు. “సిగుి డాల్న విషమమే. ఇకాడ అడవులోో అడవి
తేనెటీగలు ఒకప్పుడు దండిగా ఉండేవని పాత ప్పసికాలోో ఉంది.”
“అహ్, మేమ...” మాటమాత్రం లేకుండా నిశ్్ఫుంగా కూర్చినీ కోల్కా వైప్ప కాచూప్పలు
చూసి యెగార్ భరోస్వరి నిటూిర్మిడు. “మేమ కూడా బెయడు కోసం వళాోం. అవును. అడవంతా
తెలోటి చెటో కాండాలతో ఉండటం చూసి సిగుి, బాధతో తిరిగి వచ్చిస్వం.”
ఆ రోజు ఎంత హాయిగా, ఎంత బాగా ఉంది! సంభాషణ చాల్క తీర్చఫడిగా స్వగింది. కొతి
వారెను చాల్క సేీహపూయాకంగా అనిపించాడు. యెగార్ పొలుషిాన్సకి తాను ఆ రోజు తెలవిగా,
సాతంత్రంగా ఉనాీననిపించింది. కోల్కా అలకతో చియచియల్కడుతండటం నిజమే. కాన్న యెగార్
తన

కొడుకు

చిర్రుబ్బర్రులను

టిించుకోలేద్ద.

అటవీ

వారెనుతో

తన

సమావేశ్ప్ప

భధుర్మనుభూతలను, వాటినెకాడ వలకబోస్వినోనని ఎంతో జాగ్రతిగా, నిదానంగా ఇంటికి
తీసుకెళాోడు.
ఆ ర్మత్రి డుకోటానికి భంచంమీదకి ఒరిగినప్పుడు, “కొతి వారెను చాల్క భంచి భనిషి,”
హారిటీనాతో అనాీడు. “స్వధు జీవి, హృదమంనుంచి సుందిస్విడు.”
“సుందించ్చవాడైతే నినుీ నిలో పటికోవాల.”
“అల్కగెంద్దకంటావు, టీనా?”
యూరి పట్రోవిచ్ కోసం నిచెమెటభనే ఆలోచనే యెగార్ని బమపడుతోంది. అంటే,
అతడు దాని గురించి ఆలోచించాడు. ఆ చకాని కల అతడిలో చోట చ్చసుకుంది, అయితే దానిని
ఫమటకు వలోడి చెయాెలని అతడికి లేద్ద. తన అదృషింలో అతడికి పూరిిగా నభమకం పోయింది,
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కలలకి సైతం శాం పడతానేమోననీ బమం అతనికి ఉంది. అంద్దేస దానినుంచి ఫమటకు
డటానికి, “ఇకాడికి అతడు ర్మెటక ని మీద వచాిడు,” అని చెపాుడు.
“యెటనకు వసేి నువుా దూయంగా ఉండటం భంచిది. లేకపోతే భరొక మూడొందలు
పోగొటికుని వగచాల్ వసుింది.”
ఒక భంచి భనిషికి సభయధనగా మాటాోడాలని యెగార్కి ఉనాీ అతడు నిటూిరిి కాకి
తిరిగి డుకునాీడు. అతడి భాయెతో వాదించటానికి పూనుకుంటే అతడి మెదడు గందయగోళానికి
లోనవుతంది. అంతేకాకుండా అంతిభంగా ఆమె మాటే చెలుోతంది.
అకాడ నోనా యురీవాీ ఇంటి దగియ పొద్దుగుంేసవయకు కూర్చినీ కొతి అటవీ వారెను,
యూరి పట్రోవిచ్ చువలోవ్ ఆ రోజు ఇంకా ఎకాడికీ వళ్ోలేద్ద. ఆ రోజుకి ఆలసెభవాటం ఒకాటే
కాక ఇంకా అతడిేస సుషిం కాని ఇతయ కాయణాలు ఎవో ఉనాీయి.
ప్రిని్పాల్ ఇంటివయకు అతడికి తోడుగా ఆమె వళ్లోనప్పుడు అదంతా జరిగింది.
అటవీ వారెను అనుకోకుండా ఆ ఊరికి ర్మవటం, అతడెవరో వలోడిచ్చయాలనుకోకపోవటం
వలో అతడు తన కింద నిచ్చసుినీ ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ బ్బర్మెనోవ్ ఇంటిలో కాకుండా నోనా
యురీవాీ చెపిున మీదట పాఠశాల ప్రిని్పాల్ ఇంటిలో ఫసచ్చయాలనుకునాీడు. ఆ స్వమంత్రం
ప్రిని్పాల్ ఇంటివయకు నోనా యురీవాీనే దిగబెటిింది.
ప్రిని్పాల్తో నోనా యురీవాీకి భంచి సేీహమే ఉంది. ప్రిని్పాల్తో బాగానే ఉంది కాన్న,
ఆమె సహచర్చలతో, అంటే టీచయో సమదామంతో ఆమెకు భంచి సంఫంధాలు లేవు. అయితే అల్క
జయగటం నోనా యురీవాీకి ఏమాత్రం ఇషింగా లేద్ద.
ల్యనిన్సగ్రాడ్ నుంచి వచిిన ఈ యువ టీచర్చని అందరూ సేీహ పూయాకంగానే, కుటంఫం
మాదిరే ఆహాానించాయని చెపాుల. అందరికీ ఆమెకు సహామడాలనే ఉంది – రోజువారీ
విషయాలోోనూ, సలహాల రూంలోనూ ఆమెకు సహామడాెర్చ కూడా. మారిి 8 సందయాంగా
జరిగిన వింద్దనాటి వయకు అంతా బాగానే ఉంది. సిఫబందిలో ప్రిని్పాల్ తపిుంచి అందరూ
ఆడవాళ్లో కాఫటిి అంతర్మాతీమ భహిళా దినోత్వం నిజంగా ఆడవాళ్ో ండగ కాఫటిి, ఆ రోజును
ఘనంగా నియాహించాలనుకునాీర్చ. ప్రతి ఒకారూ ఇంకొకళ్ోకి తెలమనివాకుండా తభకోసం కొతి
ఫటిలు కుటికోస్వగార్చ.
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అయితే ఆ రోజు నోనా యురీవాీ పాెంట, స్తట వేసుకుని వచిింది. తాను ప్రతేెకంగా
నిలఫడాలని కాద్ద. తనకునీ ఫటిలలోకెల్కో ఇదే బాగుంటందని ఆమె ఆభిప్రామం. తన కళాశాల
టాిప్రదానోత్వ కాయెక్రభం రోజున ఒకాస్వరే దానిని వేసుకుంది. తోటి విదాెరిధనులందరూ
ఆమెను చూసి అస్తమడాెర్చ. అయితే ఇకాడ ప్రతిసుందన వేరేగా ఉంది. ఇకాడ ఆమె ఫటిలు
చూసి కొంతభంది ఇఫబందిడాెర్చ, కొంతభంది అసహిెంచుకునాీర్చ.
“ఇకాడ భనం తోట ని చ్చమటానికి ర్మలేద్ద, అమామయీ, ండగ చ్చసుకోటానికి వచాిం.
భహిళ్ల ండగ, అదీ అంతర్మాతీమ స్వియిది.”
“కాన్న, నాకు ఇది బాగుందనిపించింది,” నోనా గొణిగింది. “సభకాలీనంగా కూడా ఉంది.”
“దాని గురించి న్నేస బాగా తెలసి ఉండాల. అయితే ఈ సభకాలీనతతో పారీిలకు
వళ్తానంటే, భభమలీ భనిీంచాల. మేం ఇంకా దానికి సిదధంగా లేం.”
నోనా యురీవాీ అకాడినుంచి వళ్లోపోయింది, ప్రిని్పాల్ ఆమెను అనుసరించాడు. మూడవ
భలుప్ప దగియ ఆమెను చ్చర్చకునాీడు.
“న్నది తప్పు, నోనా యురీవాీ.”
“నా తపేుమిటి?” బెకుాతూ అడిగింది నోనా.
“ఈ యకంగా సుందించటం తప్పు.”
“వాళ్ోది ఒపాు?”
ప్రిని్పాల్ నిశ్శఫుంగా ఉండిపోయాడు. కోంతో అడుగులేసుినీ ఆమెతోపాట అంగలు
వేస్తి ఏం చెపాుల్క అని ఆలోచిసుినాీడు. టీచర్చో సామంగా ఆదయశంగా ఉండాలని, బూర్చావా
ధోయణుల గురించి, భనవి కాని ఫ్యెషనో గురించి అతడు మాటాోడి ఉండవచుి. కాన్న ఇవన్నీ
భనసు్లో అనుకుని పైకి మాత్రం పూరిి భినీమైనది చెపాుడు.
“వాళ్లో నినుీ చూసి ఈయ్యడుతనాీర్చ, నోనా యురీవాీ! ఆడవాళ్లో ఎల్క ఉంటారో న్నకు
తెలుసు కదా. నువుా వమసు్లో ఉనాీవు. అంతేకాద్ద నువుా, అహ్ – ననుీ భనిీంచాల –
అందంగా కూడా ఉంటావు. వాళ్ోకి సంస్వర్మలు, మొగుళ్లో, ఇంటి ని, బాధెతలు వంటివి
ఉనాీయి. కాన్న న్నకు – నువుా రేటి ఉదయానివి. కాఫటిి పదుభనసు చ్చసుకుని వాళ్ోమీద జాల
చూపించు.”
హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

కన్నీటి కళ్ో గుండా అతడిని చూసి నోనా నవిాంది.
“మీర్చ బలే జితిలమారి కదా!”
“చాల్క,” అనాీడు ప్రిని్పాల్.
నోనా తిరిగి పారీికి వళ్ోలేద్ద, అయితే ప్రిని్పాల్తో సేీహం కుదిరింది. ఆమె అప్పుడప్పుడు
అతడి ఇంటికి టీకి కూడా వళ్లోది. ఈ కాయణంగానే మంద్దగా చెుకుండానే అతడి ఇంటికి అటవీ
వారెనును తీసుకెళ్లతోంది.
ఆ స్వమంత్రం వచిగా, బిడిమంగా ఉంది. దూయంగా కోబ్బబ దగియనుంచి సంగీతం
వినిపిస్ింది, భబ్బబలు గుల్కబీ యంగుకి తిరిగాయి. చెకా దారి మీద నోనా యురీవాీ ఎతి భడాలు
సుషితతో శ్ఫుం చ్చసుినాీయి.
“ఇకాడ చాల్క నిశ్శఫుంగా ఉంది,” అనాీడు చువలోవ్.
“అవును,” నోనా యురీవాీ అం కరించింది.
వాళ్ో భధె సంభాషణ అంతగా స్వగలేద్ద. ప్రయాణం చ్చసి అటవీ వారెను అలసిపోయి
ఉనాీడ, లేక నోనా యురీవాీకి మాటల అలవాట తపిుందో ఇదురూ మౌనంగా నడుసుినాీర్చ. ఆ
నిశ్శబాునిీ బంగయచటానికి ఇదురూ ప్రమతిీంచలేద్ద. బ్రషు్కి సరిడా కాసింత పేసుి నొకిానటి
వాళ్ో భధె అయకొయ మాటలు స్వగుతనాీయి.
“ఇకాడ ఏమీ తోచదేమో కదా?”
“లేద్ద, లేద్ద. చాల్క ని ఉంటంది.”
“కాన్న, ఇప్పుడు శ్లవులు కదా.”
“నేర్చికోవటంలో వనకఫడిన పిలోలతో ప్రసుితం ని చ్చసుినాీను: మీకు తెలుసు కదా.
వాళ్లో ర్మమటంలో చాల్క తప్పులు చ్చస్విర్చ.”
“ల్యనిన్సగ్రాడ్కి వచ్చి ఆలోచన ఏమైనా ఉందా?”
“అభమని చూడటానికి వళ్తానేమో, ఇంకా ఏమీ అనుకోలేద్ద.”
భళ్లో యాభై అంగలు నిశ్శఫుంగా స్వగాయి. ఒక మౌన ప్రదయశనలో వలగించిన కొవ్వాతిలు
టికుని నడుసుినీటి వాళ్లో నడుసుినాీర్చ.
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“ఈ మార్చమూల ప్రదేశానిీ నువేా ఎంచుకునాీవా?”
“అహ్- లేద్ద. నాకికాడ ఇచాిర్చ.”
“వేరేచోట కూడా ఇచిి ఉండవచుి కదా?”
“పిలోలు – ఎకాడైనా పిలోలే కదా.”
“కుతూహలం కొదీు అడుగుతనాీను, నువుా ఏం కావాలని అనుకునాీవు? ంతలభమవి
కావాలని నిజంగానే న్నకుండిందా?”
“మా అభమ టీచర్చ.”
“అయితే కుటంఫ వృతిి అనీమాట?”
సంభాషణ అంతగా మంద్దకు స్వగటం లేద్ద. ఆ ప్రశ్ీకు నోనా ఫద్దలవాదలుచుకోలేద్ద.
యూరి పట్రోవిచ్ అది గ్రహించాడు. తానెంత మొద్దునని అనుకునాీడు, కాన్న నిశ్శఫుంగా
ఉండలేకపోయాడు. తనకి తెలమని అమామయిలతో ఉబ్బసుపోక కబ్బర్చో చెుటం అతడికి
తెలమదనీది నిజమే, అయితే మౌనంగా ఉండటం కూడా అతడికి ఇఫబందికయంగా అనిపించింది.
“నువుా స్వహితెం చెబ్బతావా?”
“ఊఁ. చినీ పిలోలకి కూడా చెబ్బతాను: సరిడా టీచర్చో లేర్చ.”
“మీ పిలోలు నిజంగా ఏమైనా చద్దవుతార్మ?”
“అందరూ కాద్ద. కోల్కా బాగా చద్దవుతాడు.”
“కోల్కా గంభీయమైన పిలోవాడు.”
“అతడికి ఇంటోో చాల్క కషాిలు ఉనాీయి.”
“పదు కుటంఫమా?”
“కాద్ద, చినీ కుటంఫమే. అతడి నానీ కొంచెం వింతగా ఉంటాడు. ఎకాడా ఇభడలేడు,
తనను తాను నిందించుకుంటాడు, బాధడతాడు. అతడు భంచి వడ్రంగి, భంచి వెకిి కూడా.
అయితే, ఎకాడా నిలో నిలదొకుాకోలేడు.”
“ఎంద్దకని?”
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“ఒక వెకిిని అయించ్చసుకోవటం కషిమైనప్పుడు అతడికి పిచిి అనటం తేలక. యెగార్
సవలచ్ని అందరూ ఏమీ చ్చతకానివాడని అతడి మఖం మీదే అంటార్చ. ఇదంతా కోల్కాకి చాల్క
కషింగా ఉంటంది. ఒకా క్షణం.”
నోనా ఆగి, కంచెకి ఆనుకుని తన చెప్పులలోంచి ఇసుక ద్దలుప్పతూ కాసేప్ప నిలఫడింది.
నిజం చెపాులంటే వాటిలోో అంత ఇసుక లేద్ద. కాన్న నోనాకి వచిిన ఆలోచనను వెకిం
చెమెటానికి కొంత ధైయెం కావాల, దానిని కూడగటికుంటూ కాసేప్ప ఆ వంకన నిలఫడింది.
“నలో చెర్చవుకి ఒంటరిగా వళాోలనుకుంటనాీర్మ?” ఆ మాట వలువడిన వంటనే ఆమె
విభ్రంతికి లోనయిెంది: అతడి విషయాలోో జోకెం చ్చసుకుంటనాీని అతడనుకుంటాడు. ఆ
తర్చవాత కంగార్చగా. “ఒంటరిగా వళ్లతే బమం, బమంగా ఉంటంది. అంత సయదాగా కూడా
ఉండద్ద. అంతే కాకుండా...”
ఆమె

వివయణలు

భరింతగా

తప్పు

దిశ్లో

వళ్లతనాీమని

గ్రహించి

ఆమె

మినీకుండిపోయింది. ఏం చెయాెలో తోచక, అనాలోచితంగా, “స్వయానికి పొలుషిాన్సని
తీసుకెళ్లో. అతడిని ంపిస్విర్చ: అతడికి సిియమైన ఉదోెగం ఏమీ లేద్దగా.”
“నేను కూడా అదే విషమం ఆలోచిసుినాీను తెలుస్వ.”
“నిజంగా?” కొంత

పొందిన నోనా నవేాసింది.

“నిజంగా” యూరి పట్రోవిచ్ కూడా నవాాడు. కాయణమేమిటో తెలమద్ద కాన్న
అతడుకూడా

పొందాడు.

ఆమె అంత తొట్రుడుతూ స్తచించ్చ వయకు యెగార్ పొలుషిాన్స గురించి ఆలోచనే అటవీ
వారెను భనసులో లేకపోయినా అతడల్క ఫద్దలచాిడు. అతడు అడవులలో తయచు ఒంటరిగానే
తిర్చగుతాడు. కాలక్రభంలో అతడికి తన ఒంటరితనం ఇషింగా అనిపించస్వగేది. అతడికి ఎవరి
సహామమూ కూడా అవసయం లేద్ద. ఉనీటిండి అతడికి ఎంద్దకో తలోచాట పిలోల్కగా
సిగుిడుతూ, ఇఫబందిడుతనీ ఈ అమామయి కోసం; ఈ మార్చమూల గ్రాభంలో నిజాయితీతో
కషిడుతూ ఉదోెగం చ్చసుకుంటనీ ఈ అమామయి కోసం ఏమైనా చెయాెలనిపించింది. ఆమె
మఖం వలగిపోవటం చూసి, “వస్వినంటే కోల్కాని కూడా తీసుకెళ్ోవచుి.”
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“చాల్క బాగుంటంది,” అంది నోనా. “న్నకు తెలుస్వ, నాకు అప్పుడప్పుడు కోల్కా కవి
అవుతాడనిపిసుింది. లేకపోతే కళాకార్చడౌతాడు.”
ఆపాటికి వాళ్లో ప్రిని్పాల్ ఇంటికి చ్చర్చకోవటంతో సంభాషణ ఆగిపోయింది. ఆ సంభాషణ
దానంతటదే మొదలయిె, ఇఫబందికయంగా మగిసింది. కాన్న అది యూరి పట్రోవిచ్ జాాకాలలో
శాశ్ాతంగా నిలచిపోయింది. దానికంత ప్రయాసడవలసి ర్మవటంవలోనే అది అతడికి గుర్చిండి
పోయిందేమో.
కొతి అటవీ వారెనును ప్రిని్పాల్కి అుగించిన వంటనే నోనా తిరిగి ఇంటికి ర్చగున
చ్చరింది. దేనిగురించో ఆలోచించాలని ఆమెకు ఉంది కాన్న అదేమిటో ఆమెకు కూడా అంతఫటిటం
లేద్ద. చువలోవ్కి ప్రిని్పాల్ అనీపానాద్దల ఏర్ముట చ్చసి అయిర్మత్రి వయకు కబ్బర్చో చెప్పతూ
కాలక్షేం చ్చస్వడు. అటవీ శాఖ సహామం లేకపోతే పాఠశాల, టీచర్చో కట్టిప్పలోల కోసం చాల్క
ఇఫబంది డాల్ వచ్చిదని ప్రతేెకంగా చెపాుడు. అతడి మాటలకు యూరి పట్రోవిచ్
ఊకొడుతనాీడే కాన్న అంతసేపూ అతడి కళ్ోమంద్ద పదు పదు కళ్ోదాులలో మెర్చప్పతీగల్కంటి ఆ
అమామయే కదల్కడుతోంది. “నలో చెర్చవుకి ఒంటరిగా వళాోలనుకుంటనాీర్మ?” అనీ ఆమె వింతైన
మాటలు గుర్చికు తెచుికుంటూ అతడు అసందయాంగా నవుాతనాీడు.
భర్చనాడు ఉదమం అతడు కార్మెలయానికి వళ్లో పొలుషిాన్సని తనకి, అంటే అటవీ వారెను
చువలోవ్కి చెర్చవు చుటూి ఉనీ అటవీ ప్రాంతం టో అవగాహన ఏయుర్చచుకోవటంలో
సహామకుడిగా వాయం రోజులపాట ేసటాయించటానికి ఏర్ముటో చ్చమస్వగాడు.
కొతి అటవీ వారెనును చూసి కార్మెలమంలోని వాళ్లో నవాస్వగర్చ. అది ఆశ్ియెమేమీ
కలగించలేద్ద.
“పొలుషిాన్స, అతడి వింత చ్చషిలూ మాకు బాగా తెలుసు!”
“కామ్రేడ్ వారెన్స, అతడు బమపటేి నులు చ్చసుింటాడు. అతడిని తీసుకెళ్ోకపోవటం
భంచిదని మా సలహా.”
“ఒక మోటార్చనే మంచ్చస్వడంటే మీర్చ నమమతార్మ?”
“తాగి ఉనాీడంటార్చ.”
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వింత చ్చషిల, బమంకయ యెగార్ పొలుషిాన్సని సహామకుడిగా ఇభమని ఆదేశాలు
జారీచ్చస్తి, “అంటార్మ, లేక ఎవరైనా చూస్వర్మ?” చువలోవ్ మధాల్కంగా అడిగినటి అడిగాడు.
“వెకిికంటే మంద్ద ఎప్పుడూ ప్పకార్చో చ్చయతాయి... “
“కుకా కంటే మంద్ద మొర్చగుడు వినిపించినటి. ప్రతేెకించి అది భన వనక
మొర్చగుతనీప్పుడు.”
అతడు చెుదలుచుకునీదేదో చాల్క మెలోగా చెపాుడు. ఎంత మెలోగా చెపాుడంటే ఆ
రోజంతా ఉదోెగులు తభ కార్మెలమంలోనే మెలోగా మాటాోడుకునాీర్చ.
యూరి పట్రోవిచ్ మాత్రం వంటనే నోనా ఇంటికి వళాోడు. ఆమె అప్పుడే నిద్ర లేచి ర్మత్రి
ఫటిలు ఇంకా మార్చికోలేద్ద. దాంతో ఆమె తెగ ఇఫబంది డిపోయింది.
“ఒకా నిమిషం, నేను...”
“మాతోపాట నలో చెర్చవుకి ర్మ,” శుభోదమం అని చెుకుండానే అతడనాీడు. “టీచర్చగా
మీకు స్వినిక ప్రదేశాలు తెలసి ఉండాల.”
ఆమెకి సమాధానం ఇవాటానికి సభమం లేకపోయింది, అతడంద్దకోసం వేచి ఉండలేద్ద
కూడా. తన భుజం సంచిని వస్వర్మలో పటిి వెవహాయ ధోయణిలో, “పొలుషిాన్స ఎకాడుంటాడు? సరే,
నువుా తయార్చ అవుా, నేను వళ్లో అతడిని తీసుకొస్విను. కోల్కాని కూడా!” అంటూ అకాడినుంచి
ఫమలుదేర్మడు.
అతడు కొతి అటవీ వారెను అయినుటికీ ర్చగుల్కంటి నడకతో వళ్లతనాీడు.

(తర్చవాయి భాగం వచ్చి వాయం)
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