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హంసలను వేటాడొద్దద [16]
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16
కొతత అటవీ వార్డెను తనను కూడా అతడి ఫ ందంలోకి తీసుకోవటం ద్వారా యెగార్ యహసమ కోరిక
నెయవేరింది. కానీ అతడిలో వెనకటి జీవకళ; ప్రతిధానిస్తత, ఉత్స్హంగా వమకతభయ్యమ పూయాపు
ఆశావాదం ఇపుడు ఎకకడా కనఫడటంలేద్ద. ఫహుశా యెగార్ కష్టాలు అతడిని అలా
మారాాయ్యమో, లేదంటే భంచిలో అతని నభభకం పూరితగా పోయి ఉండాల, లేక ఈ కొతత ని
అతడికి అంతగా తెలమనిదైనా అయి ఉండాల – ఏదేమైనటికీ అతడు ప్రత్యమకమైన
ఆనంద్వనుభూతి పందటంలేద్ద.
ఒక వమకిత జీవితంలో భంచి చెయ్యమలని ఎనినస్వర్లు కోర్లకోగలుగుత్సడు? కిందకు
నెట్టామమఫడి, రిహసించఫడిన తర్లవాత భళ్లు ఎనినస్వర్లు పైకి లేచి, నవ్వాతూ, ఉత్స్హంగా
నిచెమమగలుగుత్సడు? ఎనినస్వర్లు? ఎవరికి తెలుసు? ఒకకస్వరేనేమొ, వందస్వరేుమొ? ఫహుశ్
యెగార్ తన ప్రతిఘటనా శ్కితనంతటినీ వెచిాంచేశాడేమో. డబ్బఫలనినంటిని భటాసంగా తుడిచేసి
ఉనన గింజలనినంటినీ వాడేసుకుననట్టా ఇపుడతనిలో గడిె త ఏమీ మిగిల లేదేమో? ఈ నిలాలు
ఎకకడ ఉంటాయి, వాటిని ఎవర్ల అంచనా వేసి రిశీలస్తత ఉంటార్ల? ఇదంత్స వదిలేసి యూరి
పెట్రోవిచని కొటిా మూడు రూబుళ్లు తీసుకుని ఫిల్, క్రోకల దగగయకు వెళిత్య పోలా?
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ఎవరికి తెలుసు యెగార్ తన అద ష్టానిన విడిచిపెటిా అదే చేసి ఉండేవాడేమో. తన మీద
తనకి నభభకం పోయి, కొతత అటవీ వార్డెన్సని నభభటానికి బమడి ఆ నే చేసి ఉండేవాడేమో. తన
కాళుమీద నిలఫడటానికి, తనలోకి త్సను చూసుకోటానికి, యెగార్ పలుష్కకన్స భరీ అంత
తీసిపార్డమమదగగ

భనిష్క

కాడనన

ప్రజల

నభభకానీన,

గౌయవానిన

పందటానికి

కొతత

ప్రమత్సనలనినంటినీ వియమించుకుని అతడా ని చేసి ఉండేవాడేమో. కోలాక తన కకన నడుస్తత
ఉండకపోత్య అతడా ని చేసి ఉండేవాడేమో. అడవితో, జంతువ్వలతో కోలాక ఎంతో సంఫయంగా
ఉనానడు. పిచిా పిలాుడు, ఇది నిజంగానే చాలా అద్దబతమైన జీవితం అనుకుంట్టనానడు. అతడి
సంతోష్టనిన చూస్తతనన యెగార్ ఆ సంతోష్టనిన వమభ చెమమకూడద్ద అనుకునానడు. అనినంటికీ
మించి, కోలాక ఈ ఆనంద్వనిన ఎవరైనా వమభ చేస్వతరేమోనని బమంకయమైన భయణంకంటే
ఎకుకవగా యెగార్ బమడస్వగాడు. ఎట్టవంటి భచా లేకుండా నభభకంతో చూసే ఆ కళుని
ఎవరైనా మోసం చేస్వతరేమో. అవి సాచఛతతో, విశాాసంతోటి మిణుకుకభనే కళ్లు.
“నానాన, పిగిలపిటాని సరిగాగనే రాశానా?‘
“ఆఁ, గడియ్యయం జాగ్రతత, కొడుకా.”
“నాకు తెలుసు, నాకు తెలుసు!”
ఈ క్షులను, పుర్లగులను ల్యకకపెటాటం వలు ఏమిటి ఉయోగం – ఇవి ఎవరికి కావాల?
ఏదో సయద్వకి తపించి కానీ కోలాక ఇదంత్స ఉయ్యగభని నమభతునానడు. అతడి కళ్లు
మెర్లసుతనానయి, అతడి భనసు్ అంద్దలో లగనమై ఉంది, అతడు మీ మాటలననినంటిని
నమభతునానడు.

వాళ్లు

మలభలతో

వమవహరించినట్టు

నాతోనూ,

కోలాకతోనూ

వమవహరించదలుచుకుంటే, ఒకక క్షణం ఆగండి. నా విషమంలో పరాాలేద్ద, కానీ పిలువాడి
విషమంలో ఒపుకోను.
“కోలాకకి నోట్ట పుసతకం నిజంగా ఉయోగంగా ఉంట్టందని ఇచాారా, లేక ఊరికే
సయద్వకా?‘
“సయద్వకేమిటి?‘
“చలభంట దగగయ చేరినపుడు నవ్వాకోటానికి కాద్వ?‘
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యూరి పెట్రోవిచ ద్వనికి వెంటనే ఫద్దలవాలేద్ద. అతడు ఒకక క్షణం ఆలోచించి యెగార్
వంక చూస్వడు. అతడి మఖం నుంచి నవ్వా మామభయిమంది.
“నాకు క్షులు అవసయం లేద్ద, యెగార్ సవెలచ, జంతువ్వల జాబిత్స కూడా అవసయం
లేద్ద. నాకు కోలాకయ్య కావాల. అయథభయిమంద్వ? అడవిలోకి అతడు ఒక అతిధిగా కాక ఒక
నిపు డిగా అడుగుపెటాాలననది నా కోరిక: ఏది ఎకకడ ఉందో, ఏది ఎకకడ జీవిసుతందో, వాటిని
ఏభంటారో అతడికి తెలసి ఉండాల. చలభంట విషయ్యనికొసేత... యెగార్ సవెలచ, చలభంట
దగగయ అందయం కూర్లాని, కలసి నవ్వాకుంద్వం. అయిత్య భనం ని గురించి నవ్వాకోం: ని ఏదైనా
అది భనిష్క శ్రభ. భనిష్క శ్రభ గురించి భనం నవ్వాకోం.”
ఈ మాటలతో యెగార్ ఆలోచనలు పూరితగా వేరే ద్వరి టాామనటం సరికాద్ద: ఆలోచనలు
రైలు ఇంజనుు కావ్వ. అయిత్య కోలాకకి సంఫంధించినంతవయకు అతడి బయ్యలు పోయి కొంత కొతత
ఉత్స్హం వచిాంది. తన కొడుకును చూసి నవేా ఉదేదశ్ం ఇకకడెవారికీ ప్రసుతత్సనికి ఉననట్టా లేద్ద.
తనగురించి యెగార్కి ఎట్టవంటి చింత్స లేద్ద.
అయిత్య ఆ స్వమంత్రం నవేా సందయబం ఎవారికీ రాలేద్ద, ఎంద్దకంటే నోనా కనడకుండా
పోయింది. భధ్యమహన భోజనం తర్లవాత కడుగుతునన గినెనలను భధమలో వదిలపెటిా ఉననట్టాండి
ఆమె మామమైపోయింది. ద్వంతో తీర్లఫడిగా విశ్రంతి తీసుకోటానికి ఫద్దలు కంగార్లగా
ఆమెకోసం వెతకటం సరిపోయింది.
ఒంటరిగా ఉండాలనన నోనా కోరిక కాయణంగా ఆ వెతుకులాట అవసయభయిమంది. కోలాక
ద ష్కా భళిున క్షణానిన ఉయోగించుకుని నోనా పదలలోకి దూరి గుడాయంనుంచి, తనకి అంతగా
తెలమని ఆ ఇదదరి భగాళునుంచి, అనినటికీ మించి కోలాక నుంచి స్వధమమైనంత దూయంగా
వెళుటానికి ఆమె శ్కితనంతటినీ కూడగట్టాకుని రిగెతతస్వగింది. మాటలు వినడుతుననంతసేపు
ఆమె రిగెడుతూనే ఉంది, ఆ క్షణంలో కోలాక పాడటానికి నియణయించుకోవటంతో ఆమె చాలాసేపే
రిగెత్సతల్వచిాంది. రిగెడుతుననంతసేపు తిరిగి వెనకిక ఎలా వెళ్లతుందనన ఆలోచన ఆమెకు
రాలేద్ద; తను లేకపోవటానిన ఎవరూ గభనించయని ఆమె ఆశంచింది.
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ఆ తర్లవాత ఒంటరిగా ఉండాలనన కోరిక చలుఫడి వెనుతిరిగినపుడు ఆమెకు ఎట్ట
చూసినా అడవి ఒకేయకంగా అనిపించస్వగింది. కేవలం తన సహజాతం మీద ఆధ్యయడాలని
నియణయించుకునన నోనా ధైయమంగా నడవస్వగింది.
అద షావశాతుత ఆమె లేకపోవటానిన వెంటనే గురితంచార్ల. కోలాక తన పాటను ప్రత్యమకించి
ఆమెకోసం పాడుతూ ఆమె మెపును ఆశంచాడు. అయిత్య శ్రోత అకకడ లేద్ద. చుట్టాకకల
కొంచెంసేపు వెదికిన తర్లవాత ఆ విషయ్యనిన తండ్రికి చెపాడు.
“ఆమె కాసేట్లు వచేాసుతంది,‘ అని యెగార్ ఫద్దలచిా, నోనా

గినెనలు

కడగటానికి పూనుకునానడు.
ళ్లులు, గరిట్టలు అనీన శుభ్రంగా కడిగాక కూడా టీచర్ల జాడ లేద్ద. యెగార్ ర్డండుస్వర్లు
ఆమెకోసం కేకపెటిా యూరికి ఆ విషమం తెలమచేస్వడు.
“శ్ంక తీర్లాకోటానికి ఏమైనా వెళిుందేమో,‘ అనానడు యూరి పెట్రోవిచ.
“అదైనా అయగంట క్రితం తిరిగి వచిా ఉండాల్ంది,‘ అనానడు యెగార్. “ఆమె నా కేకలకు
కూడా ఫద్దలవాటం లేద్ద.”
“నోనా యురీవాన!” అంటూ అటవీ వార్డెను పెదదగా అరిచాడు. “ఎకకడునానవ్వ?‘
ఆమె ఫద్దలుకోసం వాళ్లు ఎద్దర్ల చూడస్వగార్ల. వాళుకి అడవి శ్బ్బదలు మాత్రమే
వినడస్వగాయి.
అవి దూయం నుంచి వినడుతునన స్వమంత్రపు వింతైన శ్బ్బదలు.
“ఏభయిమంది?!‘

యూరి

పెట్రోవిచ

బ కుటి

మడిడింది.

“నోనా!...

ఓయ్!

ఎకకడునానవ్వ?‘
“శ్భశానం మాదిరి ఉంది,‘ చెవొగిగ వింటూ అనానడు యెగార్.
“ఏమిటి?‘ ఆందోళనగా అనానడు యూరి పెట్రోవిచ.
“ఆమె ఇంటికి వెళిుందేమో?‘ మెలుగా స్తచించాడు కోలాక. “కోం వచిా ఇంటికి వెళిు
ఉండవచుా.”
“ఇలుు చాలా
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యూరి పెట్రోవిచ ఆ ప్రంతం చుటూా రిగెతుతతూ అ స్తత, ఈలవేమస్వగాడు.
“ఆమె కోసం వెదకటానికి ఫమలుదేరాల. కోలాక, ఇకకడినుంచి ఒకక అడుగు కూడా
కదలకు! ఒంటరిగా ఉండటానికి బమం వెమమద్దగా?‘
“లేద్ద,‘ కోలాక నిటూారాాడు. “ఉండాల్వసేత ఉంటాను.”
“ఉండాల, కొడుకా,‘ చెపాడు యెగార్. పెదదవాళిుదదరూ చెరొకవైపుకి వెళ్లుర్ల. “ఓ, నోనా
యురీవాన!”
వాళు గంతు బంగుర్లపోయ్యలా కేకలు వేశార్ల. తుపాకి వెంట తెచుాకోనంద్దకు యూరి
పెట్రోవిచ బ్బధడాెడు, ఆ తర్లవాత ఈ అమాభయిని తీసుకొచిా తపు చేశానేమోననుకునానడు.
తనకి ఏభయిమంది?! అయిత్య అతడు ఎంతో సేపు బ్బధడాల్ రాలేద్ద. ఉననట్టాండి అతడికి అడవి
సందె మలకట్లు అయథంకాని, జాలగలుపుతూ, ఏడుసుతననదేదో కనడింది. అదేంట్ల అతడికి
అయథభయ్యమలోపు నోనా అతడి మెడ చుటూా చేతులు వేసి, ‗యూరి పెట్రోవిచ!” అంటూ
చిననపిలులాగా ఏడాస్వగింది. ఆ ఏడు పెదదగా ఉండి, అందంగా ఏమీ లేద్ద. ఆమె మకుక
ఎగబీలుస్తత, అయచేతులతో కళ్లు తుడుచుకుంటూ శాాస కోసం ఆగింది. “పిచిా పిలాు!” యూరి
పెట్రోవిచ సంతోషంగా అనానడు. “ఇదేమీ కిరోవ్ పార్లక కాద్ద.” ఇంకా బెకుకతూనే నోనా
అంగీకాయంగా తల ఊపింది. నవాాపుకోటానికి ప్రమతినస్తత యూరి పెట్రోవిచ అడవిలో మలకటిడి
తన నవేా కళ్లు నోనాకి తెలమనంద్దకు సంతోష్కంచాడు. “మూడడుగులు వెనకిక రాలేక టీచర్ల
ద్వరి తపింది. ఈ విషమం మీ పిలులకు చెబిత్య -” “చెపద్దద.” “సరే, నేనంటే చెననుకో. కానీ
కోలాక సంగత్యమిటి?‘ నోనా యురీవాన ఏం మాటాుడలేద్ద. మలకటిడిన అడవిగుండా వాళ్లు వెనకిక
వసుతనానర్ల: యూరి పెట్రోవిచ మంద్ద నడుస్తత నోనాకి ద్వరి చేసుతనానడు. కాళుకింద నలుగుతునన
ఎండుపులులు బ్బగా శ్ఫదం చేసుతనానయి.
“తుపాకీ పేలుళుతో మంద్దకు స్వగుతూ,‘ అంటూ యూరి పెట్రోవిచ ఎతుతకునానడు. కానీ
వెంటనే తన పాండితమ ప్రదయశన అనుచితంగానూ, అసం యబంగానూ ఉందని గురితంచి
ఆగిపోయ్యడు. “నేను మూర్లురాలగా వమవహరించానా?‘ తెలుసుకుంద్వభని అడిగింది నోనా.
“కొంచెం.” అదంత్స ఎలా జరిగిందో వివరించాలని నోనా అనుకుంట్టండగా యెగార్ పలుష్కకన్స
వాళుకి ఎద్దయయ్యమడు. “హభభమమ! ఆమె దొరికింది కద్వ... ఈ ప్రంతంలో ఎలుగగడుెలు లేవ్వ
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కానీ తపిపోవటం కషాం కాద్ద. కోలాక దికూ్చి పోయింది, లేకపోత్య అది నీకు ఇచిా ఉండేవాడిని.”
కోలాక ఏం ప్రశ్నలు అడుగుత్సడనని నోనా యురీవాన లోలోుల బమడింది కానీ
అట్టవంటిదేమీ లేకుండా అతడు ఆమెను సంతోషంగా స్వాగతించాడు. “ఇక ననున వదిల వెళుకు,‘
అనిమాత్రం అనానడు. “స్వమంత్రానికి వినోదం సరిపోయింద్వ?‘ యూరి పెట్రోవిచ నవాాడు.
“సరే, ఇక నిద్రపోద్వం. అమాభయిలూ, పిలులు గుడాయంలోకి, భగవాళ్లు చెట్టాకిందకి.” కోలాక తల
దిండును త్సకిందో లేదో అతడు నిద్రలోకి జార్లకునానడు. యెగార్ లేత కొభభలతో మెతతటి కక
ఏరాట్ట చేస్వడు, కానీ నోనా కాసేపు మెలకువగానే ఉంది. యూరిని త్సను నిజంగానే
మద్దదపెట్టాకుందననమాట. తన బమమూ, కనీనటిలో ఏమి చేస్తందో ఆమెకే తెలమలేద్ద. ఆ
క్షణంలో ఫిల్ లేద్వ క్రోక గానీ ఎద్దరై ఉంటే కూడా హతుతకుని ఉండేదే. అయిత్య ఆమెకు
ఎద్దయయిమంది యూరి పెట్రోవిచ, గడెం చెమమని అతడి గర్లకు చెం ఇంకా నోనా యురీవాన
పెదవ్వలకు తెలుస్తతనే ఉంది. ఆ పెద్వలను వేలతో నిమర్లతూ ఆమె నవ్వాకుంది. భగవాళిుదదరూ
వెంటనే నిద్రపోయ్యర్ల. యెగార్ తల వెనకిక వాలా గుయకపెటాస్వగాడు, యూరి పెట్రోవిచ నిద్రలోనే
బ కుటి మడివేసి నిటూార్లసుతనానడు. ఏదైనా పీడకల కంట్టనానడ లేక గుయకపెటేా యెగార్ కకన
ఉననంద్దకు ఇఫఫందిడుతునానడ. వేగుచుకక పడవకమందే యెగార్ నిద్రలేచాడు. ఆ అలకిడికి
మేల్కకనన యూరి “ఎకకడికి వెళ్లతునానవ్వ? పద్దదపడవటానికి ఇంకా చాలా సభమం ఉంది,‘
అనానడు.
“నేను, అది..‘ యెగార్ ఎంద్దకో ఇఫఫందికి లోనయ్యమడు. “నేను కొంత ఫమట తిరిగి
వస్వతను. మీర్ల నిద్రపోండి.” యూరి పెట్రోవిచ తన గడియ్యయంవంక చూసుకునానడు – అయిద్ద
కావస్తంది. అతడు అట్ట తిరిగి నోనా ఎలా నిద్రపోతోందో అనుకుంటూ గాఢ నిద్రలోకి
జారిపోయ్యడు. యెగార్ నీటి పాత్ర తీసుకుని వాగువైపుకి ఫమలుదేరాడు.
నీటిమీద భంచుతెయ ఇంకా అకకడకకడా అంటిపెట్టాకుని ఉంది. భంచుకి పదలనీన
తడితడిగా ఉనానయి. ఆ ఉదమం నిశ్ాలంగా ఉనన నీళ్లు, ద్వనోుకి తంగిచూసే ప్రతిద్వనిని
ప్రతిబింబిస్తంది. యెగార్ పాత్రని నీటిలో మంచటంతో అలల ప్రకంన ఒకటి మొదలయిమంది;
అతడి ప్రతిబింఫం కూడా చెదిరి, ఒకక క్షణం మామభయిమ, భళ్లు మనుటి సషాతతో
ప్రతమక్షభయిమంది. ప్రతిబింబ్బనిన ఉలకికడేలా చేస్వతనేమోననన బమంతో యెగార్ ద్వనివంక
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జాగ్రతతగా చూసుతనానడు. నిండిన పాత్రను నీటినుంచి ఫమటకు తీసి ద్వనిని గట్టామీద పెటిా వాగు
కకన కూర్లానానడు.
ఉననట్టాండి ఒక వింతైన, రిపూయణ ప్రశాంతత అతడిని ఆవహంచింది. అతడు ఆ నిశ్శబ్బదనిన
వినానడు, నిశ్శఫదం అంటే నిజానికి ఎట్టవంటి శ్ఫదమూ లేకుండా ఉండటం కాదని అది ప్రక తి
విశ్రంతి అని, ద్వని కల అని, పద్దదపడవకమంద్ద అది వదిలే నిటూాయని అతడు
అయథంచేసుకునానడు. ఉదమపు భంచు త్సజాతనానిన అతడు తన శ్రీయభంతటితో అనుభూతి
చెంద్వడు, విలోు పదలనుంచి తీసుకునన ద్వని ప్రత్యమక వాసనని సిగటాగలగాడు. నీటిలో భుజత్ర
చెటు తెలుటి మొదళ్లు, ఆలెర్ చెటు ఆకుచాటి త్రావయణం కలువలతో పెనవేసుకుని నింగికి
ఎగుస్తత, అటాడుగున ఏకమౌతూనన ద శామనిన అతడు చూశాడు. భర్లక్షణంలో ఇదంత్స
శాశ్ాతంగా మామమౌతుందని గురితంచటంతో తెలమని విష్టదం అతడిని కమభకుంది. ఆ
ద శ్మం భళ్లు ప్రకటితమైనపుడు అది స్వథనిక స్విమట్లో చిలుయ భలుయ నులు చేసే యెగార్
పలుష్కకన్స చూసినద్వనికంటే భిననంగా ఉంట్టంది. అతడికి ఏం చెయ్యమలనిపిస్తందో ఆ క్షణంలో
అతడికి ఎర్లకడినటాయిమంది: ఆ అభలన అంద్వనిన జారిపోకుండా, గజిబిజికాకుండా దోసిలలోకి
ఒడిసిటిా ప్రజలందరికీ ఇవాాలని ఉంది. అయిత్య ద్వనిని దోసిట టాటం అస్వధమం, యెగార్
బభభలు వెమమలేడు, జీవితంలో అటివయకు అతడు ఒకక చిత్రటానిన కూడా చూడలేద్ద. నీటిని
కదలాటానికి బమడుతూ చుటాకాలాటం భరిచిపోయి, నీటిపాత్రని భరిచిపోయి, కోలాకని,
యూరి పెట్రోవిచని, తన అయథంలేని జీవితంలోని కష్టాలనినంటినీ భరిచిపోయి వాగు ఒడుెన అతడు
మౌనంగా కూర్లాండిపోయ్యడు.
దగగయలో ఏదో అలకిడి అయినట్టా అనిపించింది. యెగార్ పైకి చూస్వడు: పదలచాట్టన
ఏదో తెలుగా కదిలనట్టా అనిపించింది. ఎవరో నిటూారాార్ల, జాగ్రతతడుతూ విడిచిన సగం
నిటూార్ల. అతడు మెడస్వచి ఆకులచాట్టన ఉనన నోనా యురీవానని చూస్వడు: ఆమె అపుడే ఫటాలు
విడిచి కొంగమాదిరి ఆచితూచి అడుగులు వేస్తత తెలుటి పాదంతో నీళ్లు ఎంత చలుగా ఉనానయో
రిశలస్తంది. నీటిపాత్రని తీసుకుని అకకడినుంచి వెళ్లులని అనుకునానడు యెగార్. అయిత్య,
ప్రంచభంతటినీ భరిచిపోయి అతడు చూసిన ద శ్మంనుంచి కూడా ఆ సగం నిటూార్లలు,
లాలతమపు కదిలకలు వసుతననటానిపించి అకకడే కూర్లాండిపోయ్యడు.
హంసలను వేటాడొద్దద

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

ఈలోగా నోనా తన వంటి మీద్దనన మిగిలన ఫటాలు తీసేసి నీటిలోకి దిగింది. నీటి లోతును
రిశీలస్తత ఆమె మెలుగా కద్దలుతోంది. ఆ కదలకలు ఏక కాలంలో భనోహయంగానూ,
మోట్టగానూ అనిపించస్వగాయి. అంతకుమంద్ద వాగులోని ద శామనిన చూసినంత ప్రశాంతతో
ఇపుడు యెగార్ ఆ యువతిని చూసుతనానడు: ఆమె పడవాటి కాళ్లు, ఒంగి సననగా ఉనన భుజాలు,
ఎదిగీ ఎదగనట్టానన చినన పాలండుు, ఒడుెన తీసి పెటాటానికి భనసకరించని కళుద్వదలు. లోతు
తకుకవగా ఉనన నీటిలో ఆమె స్వననం చేస్తత ఉండగా చూస్తతండటం తంగి చూడటం కాదని,
దీంట్లు సిగుగ డాల్ంది ఏదీ లేదని, వాగు, భంచు, భుజత్ర చెట్టాలో చూసిన అంద్వనేన ఇకకడ
కూడా చూసుతనానని అతడికి అయథభయిమంది.
ఒళ్లు కడుకుకని, నీటినుంచి ఫమటకు వచిా ఒడుెకి చేరిన తర్లవాత నోనా వంటిలో
ఎబెఫట్టాతో కూడిన బమం నిండిపోయినట్టా అనిపించింది; ఆమె కపుకోవాలనిపించిందంత్స
కపుకోటానికి సరిడా చేతులు లేవననట్టా అనిపించింది. ఆమె ఒంగుని, మెడని స్వధమమైనంతగా
చాచి బమంబమంగా పదలలోకి చూడస్వగింది. ఆమె కళుద్వదలనుంచి జార్లతునన నీటిబట్టు
కనీనటి బింద్దవ్వల మాదిరి ఉనానయి. యెగార్ ఫమలుదేయబోయ్యడు కానీ వాగు తీరాన ఆమె
సిథమితడి జుట్టా ద్దవ్వాకోటానికి కుర్లలను పిండుతూ, ఆయబెట్టాకుట్లంది. ఆమె భరోమార్ల
వంగింది, అయిత్య ఈస్వరి సిగుగతో కాకుండా ఎట్టవంటి ప్రతిఫంధకాలు లేకుండా సేాచఛగా ఉంది.
ఆకసిభకంగా యెగార్ని నింపేసిన ఉదేాగంతో అతడు ఫలంగా ఊపిరి పీలాస్వగాడు. ఈ క్షణానిన
కూడా ఫండబ్బరిన తన చేతులోు ఒడిసిటిా ప్రజలకి అందించలేకపోతునాననే అని – అది
అస్వధమభని తెలసి – బ్బధడస్వగాడు.
అంతలో అతడు స హలోకి వచిా నీటిపాత్ర తీసుకుని పదలగుండా ఫమటకువచిా
గుడారానికి నోనా కంటే మంద్ద భరోవైపునుంచి చేర్లకునానడు. ఆ తర్లవాత వాళ్లు నాస్వత చేసి,
గుడాయం ఊడతీసి, వసుతవ్వలనీన సర్లదకుని ఫమలుదేరార్ల. అంతసేపు యెగార్ నిశ్శఫద వాగునీ,
అందమైన తెలుటి ఆకారానీన చూస్తతనే ఉనానడు. ద్వంతో అతడినుంచి ఒక నిటూార్ల వెలువడింది.
భోజనసభయ్యనికి వాళ్లు నలుచెర్లవ్వ తీరానికి చేర్లకునానర్ల. అది నిజంగానే నలుగా ఉంది:
ఒంటరిగా, యహసమంగా ఉంది, ద్వని నిశ్ాలనీటి అంచున ఫండి గుయవింద చెట్టు ఉనానయి.
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“ఎటాకేలకు చేర్లకునానం,‘ భుజంసంచి కిందకి దింపుతూ సంతోషంగా అనానడు యూరి
పెట్రోవిచ. “నువ్వా తయ్యర్లకా, కోలాక. కొనిన చేలను ట్టాకుని వద్వదం.”
అతడు భడతపెటేా చేల గాలానిన, గరిటఎయల డబ్బఫని తీసుకుని నీళువైపుకి వెళ్లతునానడు.
కోలాక ఆ వింత గాలానిన చూస్తత అతడి కకన రిగెడుతునానడు.
“పుర్లగును ఎయగా వాడత్సరా, యూరి మామా?‘
“ఇది గరిటఎయ. ఫల్యుం, కిలపోతు చేలకు నిచేసుతంది.”
“ఊఁ...‘ అనుమానంగా అనానడు కోలాక. “దీనివలు సభమం వ ధ్య తపించి పలతం
ఉండదనిపిస్తంది.”
“ఏమో, చూద్వదం. కకకి జయగండి, పలుష్కకన్స.”
అ

దవస్వరి విసిరినపుడు ద్వయం బిగుతుగా అయిమంది. గాలానిన లాగిత్య ర్డండు కిలోల

ఫల్యుం చే వచిాంది.
“చేను టాాం!” అరిచాడు కోలాక. “నానాన! నోనా యురీవాన! ఫల్యుంచే దొరికింది!”
“అపుడే అయవకు, ద్వనిని ఇంకా ఫమటకు తిమమలేద్ద.”
ఒడుె లుంగానూ, తుంగ పెరిగి ఉండటంవలు బూడిద-ఆకుచా యంగులో, నలుటి నోర్ల
ఊనన ఆ ఫల్యుంచేను తిమమటం యూరి పెట్రోవిచకి కషాం కాలేద్ద. ద్వనిని కాలతో తకికపెటిా
కొకెకంనుంచి తపించి తీయం నుంచి దూయంగా డేశాడు.
“అది భన భోజనం.”
“నేను-” ఉత్స్హంతో కోలాక గంతు పూడుకుపోయింది. “నేను ప్రమతినంచనా?‘
“ఇదిగో, ప్రమతినంచు,‘ అనానడు యూరి పెట్రోవిచ.
గాలం ఎలా విసరాలో చూపించి, ఫల్యుం చేను కట్టాకు తగిలంచుకుని అతడు వెనకిక
వెళిుపోయ్యడు. కోలాక అకకడే ఉండి గాలానిన విసుర్లతునానడు. అతడికి ఇంకా అలవాట్ట కాలేద్ద
కాఫటిా గరిటఎయ ఎటంటే అట్ట వెళ్లతోంది. అయినా కోలాక ట్టా విడవకుండా ప్రమతినస్తతనే
ఉనానడు.
“అది చాలా ఖరీదైనది,‘ యెగార్ ఆందోళన డస్వగాడు. “ద్వనిని పాడుచేస్వతడేమో.”
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“అయిత్య బ్బగుచేద్వదం,‘ యూరి పెట్రోవిచ నవాాడు. నోనా కూడా తనదైన నవ్వాతో
ప్రతిసందించింది.
కోలాక ఎంత ప్రమతినంచినా చేలు డలేద్ద. అతడు నిరాశ్గా తిరిగివచాాడు. అయిత్య
అతడు ఒక విషమం కనుగనానడు:
“ఎవరో అట్టవైపున భంటవేసిన జాడలు, చాలా ఖాళ్ల సీస్వలు, డబ్బఫలు ఉనానయి.”
అది చూడటానికి అందరూ వెళ్లుర్ల. అకకడంత్స తకిక ఉంది, కొంతమేయ కాలా ఉంది.
ఇటీవల కొటిాన చెటు మోళ్లు స్పటకం భచాలాు ఉనానయి.
“రామటకులు,‘ నిటూార్లస్తత అనానడు యూరి పెట్రోవిచ. “యక్షిత అడవి బ్బధమత ఇసేత
చాలా బ్బగా నిచేసుతనానవ్వ, బురామనోవ్!”
“అతడికి ఈ విషమం తెలమదేమో,‘ యెగార్ మెలుగా అనానడు.
రామటకులు సరిహద్దద గుర్లతను సైతం పీకేసి ద్వనిని కూడా తగలబెటాార్ల: నేలలో యంధ్రం,
కాలన ద్దంగ అకకడ మిగిలాయి.
“వినోద్వలు బ్బగానే ఉనానయి!” యూరి పెట్రోవిచ కోంగా అనానడు. “ఇకకడొక కొతత
గుర్లత పెటాాల, యెగార్ సవెలచ. నువ్వా ఈ ని చూస్తత ఉండు: ఇంకా ఎంత విధాంసం జరిగిందో
చుటూా తిరిగి చూసివస్వతం.”
“సరే,‘ అనానడు యెగార్. “దీని గురించి మీరిక ఆందోళన చెందకండి, మీర్ల మీ నిమీద
వెళుండి.”
భంటదగగయ వాళ్లు చాలాసేపు కూర్లానానర్ల. చేలు టాటంతో అలసిపోయిన కోలాక
గుడాయంలో గాఢనిద్రలో ఉనానడు. ఫమట నోనాని దోభలు తెగ కుటేాసుతనానయి. ఆసకితకయమైన
సంభాషణ ఏదీ లేకపోయినటికీ వాటిని బరిస్తత అకకడే కూర్లాంది. భంట వంక చూస్తత
అపుడొకమాట,

ఇపుడొకమాట

మాటాుడుతునానర్ల.

అయిత్య,

మగుగరిలోనూ

ప్రశాంతత

అలుమకుని, బ్బగుంది.
“నలుచెర్లవ్వ,‘ నిటూారిాంది నోనా. “ఇంత అందమైన ప్రదేశానికి ఆ పేర్ల నలేద్ద.”
“ఇపుడిది నలుచెర్లవ్వ,‘ అనానడు యూరి పెట్రోవిచ. “కానీ పాత రోజులోు – నాకు పాత
పుసతకాలు చూడటభంటే ఇషాం – పాత రోజులోు దీనిని ఏభనేవారో తెలుస్వ? హంసలచెర్లవ్వ.”
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“హంసలచెర్లవా?‘
“ఒకపుడు ఇకకడ చాలా హంసలు ఉండేవి. ఒక ప్రత్యమకయకమైన హంసలు. జార్ల చక్రవరితకి
వాటి మాంసభంటే ఇషాం. కాఫటిా వాటిని వేటాడి మాస్కకి ంపించేవాళ్లు.”
“అంటే వాటిని తినేవాళ్లు?‘ యెగార్ అనభభకంగా అడిగాడు.
“ద్వంట్లు తపేమంది?‘
“ఒకపుడు వాటిని తినేవాళ్లు.”
“అటి ర్లచులు వేర్ల,‘ అంది నోనా.
“అపుడు చాలా హంసలు ఉండేవి,‘ యూరి పెట్రోవిచ నవాాడు. “కానీ ఇపుడు హంసలు
లేక ఇది నలుగా ఉంది. చెర్లవ్వని ఇంకా కాపాడుకోగలగటమే ఒక అద్దబతంగా భావించాల.”
వాళుతో వెళుటానికి కోలాక నిరాకరించాడు: అతడు ఉదమంనుంచి చేలు టాటం
నేర్లాకుంట్టనానడు, కానీ ద్వనిపై పూరిత ట్టా స్వధించటానికి ఇంకా ఎంతో స్వధన చెయ్యమల.
కాఫటిా అదే నిమీద ఉండాలని నియణయించుకునానడు. అతడు రానంటే యూరి పెట్రోవిచ
మామూలుగానే సందించాడు కానీ నోనా చాలా ఆందోళనకు గుయయిమంది, ద్వంతో చాలా ఆద్దరాద
డిపోయింది.
“లేద్ద, కోలాక, చిననపిలువాడిలా వమవహరించకు! నువ్వా తనిసరిగా రావాల తెలసింద్వ?
విద్వమ సంఫంధ విషమంగానే కాక -”
“నేను ఫల్యుం చేను ట్టాకోవాల,‘ అనానడు కోలాక.
“ద్వనిని భళ్లు ట్టాకోవచుా. తిరిగివచిాన తర్లవాత -”
“మీర్ల తిరిగియండి! నేను ఇది నేర్లాకోవాల. యూరి పెట్రోవిచ అయిత్య య్యభై గజాలు
విసుర్లత్సడు.”
“భంచివాడివిగా, కోలాక. మాతో రావా?‘
యూరి పెట్రోవిచ నవ్వాను ఆపుకుంటూ పిరికి నోనాని గభనిసుతనానడు. ఆ తర్లవాత
ఆమెమీద జాలడాెడు.
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“భనతోపాట్ట చేల గాలానిన తీసుకెళద్వం, కోలాక. నీ దెఫఫకి ఇకకడ ఫల్యుం చేలనీన
బమడిపోయుంటాయి.”
ఈ మాటలు నిచెమమటంతో కోలాక తన వసుతవ్వలు తెచుాకోటానికి రిగెత్సతడు. “నువ్వా
చాలా పిరికిద్వనివననమాట, నోనా యురీవాన,‘ అనానడు యూరి పెట్రోవిచ.
సిగర్డట్టా వెలగించుకునేటంతగా నోనా ఎర్రఫడింది. అంత్య తపించి ఆమె ఏమీ
మాటాుడలేద్ద.
ఒంటరిగా ఉనన యెగార్ తన నిని త్సపీగా మొదలుపెటాాడు. యూరి పెట్రోవిచ తెచిాన
రికరాలతో గుంతను పెదదది చేస్వడు. సరిహద్దద సంకేత్సనికి ఒక పోపాుర్ చెట్టాను గురితంచాడు.
తీరికగా చుటాకాలుాకుని ద్వనిని ఏ వైపుకి డేసేత బ్బగుంట్టందో గడెల ట్టాకుని ద్వనిచుటూా తిరిగి
చూసుతనానడు. చిననగా ఉనన పోపాుర్ చెటువైపు డెమమటం కుదయద్ద. ఫండి గుర్లవింద తోపువైపు
డేసేత ఆ చెటునీన దెఫఫతింటాయి. మళుమొకకలునన మూడవవైపు డేసేత ద్వనిని ఫమటకి
తిమమటానికి చాలా సభమం డుతుంది. నాలగవ వైపు ఏమిటి?
నాలగవ వైపు ఎపుడ విరిగిపోయిన లండెన్స చెట్టా తపించి ఏమీ లేద్ద. ఆ చెట్టా
చిననటినుంచే చాలా కషాకాలం చూసిందని సషాంగా తెలుస్తంది. భనుగడకోసం పోరాటంలో
అది మెలతిరిగింది, ఒంగింది. చాలా తకుకవ ఎతుతనుంచే కొభభలువేసి, మెల తిర్లగుతూ అవి
అనినవైపులా పెరిగాయి. యెగార్ ద్వనిని చూస్వడు, పోపాుర్ చెట్టా ద్వనిమీద డాలననది అతడి
ప్రమతనం. చేతులోు ఉమూభసుకుని, గడెల పైకెతిత భరొకస్వరి లండెన్స చెట్టాని చూస్వడు...
తర్లవాత గడెలని కిందకి దించేస్వడు. అటికింకా ఏమీ ఆలోచించకుండా, ఏమీ అయథంకాక ఆ
విరిగిపోయిన లండెన్స చెట్టా దగగయకి వెళ్లుడు.
ద్వంట్లు అతడికి ఏదో కనడింది. మెర్లపు మాదిరి ఒకక క్షణంపాట్ట మొతతం ఒకకస్వరిగా
కనడింది. ఇపుడు అదేమిట్ల తెలమటం లేద్ద. మెలడిపోయిన కొభభలవైపు అయోభమంగా
చూసుతండిపోయ్యడు. అతడు చూసినదేమిట్ల అతడికే అయథంకాక కొట్టాకుంట్టనానడు.
అతడు భరొక చుటా కాలాాడు. కొంచెం దూయంగా కూర్లాని చికుకడిపోయిన ఆ
కొభభలను చూస్తత ఉనానడు. గడెల వేట్ట డబోతునన సభమంలో అతడు చూసిందేమిట్ల
గుర్లతతెచుాకోటానికి ప్రమతినసుతనానడు. ద్వనిని కుడివైపునుంచి చూస్వడు, ఎడభవైపునుంచి
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చూస్వడు, ఒక అడుగు వెనకిక వేసి మంద్దకి వంగి చూస్వడు. అకస్వభతుతగా ఏయడిన సషాతతోటి
భనోచిత్రంలోంచి సగం కొభభలన తీసెమమటంతో అతడు అంతకుమంద్ద చూసింది భళ్లు
ఆవిష్టకయభయిమంది. అతడికే తెలమని ఆనంద సిథతిలో ఒకకస్వరిగా గెంత్యసి చెట్టాచుటూా
హడావిడిగా తియగస్వగాడు.
“అదీ సంగతి,‘ అలసిపోయ్యటంతగా అతడు మడిడిన కొభభలవైపు చూస్వడు, ‗కాండం
అమాభయి శ్రీయంలా తెలుగా ఉంది. ఆమె తల వెనకిక వేసి జుట్టా ఆయబోసుకుంట్లంది...‘
అతడి గంతులో ఏయడిన మదదని గుటకేస్వడు. గడెల ఎతిత, వెంటనే ద్వనిని దించేస్వడు.
తందయడకూడదని తనకి త్సనే చెపుకుని ఆ లండెన్స చెట్టాకి కొంచెం దూయంగా వెళిు ద్వనినే
తదేకంగా చూస్తత కూర్లానానడు. ఆపాటికే అతడు సరిహద్దద గుర్లతను, కొతత అటవీ వార్డెనుని, నోనా
యురీవానని,

చివరికి

కోలాక

గురించి

భరిచిపోయ్యడు:

ప్రంచం

మొత్సతనేన

అతడు

భరిచిపోయ్యడు. తనలో పెర్లగుతునన ఉదేాగమూ, ద్వంతో అతడి చేతులు వణకటమూ, గుండె
వేగంగా కొట్టాకోవటమూ, నుద్దటిమీద చెభటలు టాటమూ మాత్రమే అతడికి తెలుసుతనానయి.
పాలపోయిన కనుబభభలను మడివేసి నిలఫడాెడు. లండెన్స చెట్టా దగగరికి సిథయంగా అడుగులువేసి
గడెలకి ని చెపాడు.
ఇపుడు ఎకకడ నయకాలో అతడికి తెలసింది. ఏమేమి తీసెయ్యమలో అతడు చూస్వడు.
టీచర్ల, కోలాకలతో అటవీ వార్డెను తిరిగి వచేాసరికి ఆరిపోయిన భంట కకన అలసిపోయిన
యెగార్ కనిపించాడు. అతడు వాళువంక వెర్రి మఖం వేసుకుని చూడస్వగాడు.
“నానాన, నేను కిలపోతు చేను ట్టాకునానను!” వస్తత, వస్తతనే కోలాక అయవస్వగాడు.
“గాలంతో ట్టాకునానను!”
యెగార్లో ఏమాత్రం కదలక లేద్ద, అతడికి ఏమీ వినడినట్టా లేద్ద. యూరి పెట్రోవిచ
బూడిదను పడుస్తత నవాాడు.
“ఇపుడు ఈ చేను కాలాాల.”
“నేను గోధుభననం చేస్వతను,‘ యెగార్ వంక బమంగానూ, జాలతోనూ చూస్తత అంది
నోనా. “ఎంతోసేపు టాద్ద.”
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“గోధుభననం సరే,‘ యూరి పెట్రోవిచ కొంచెం కోంగా అనానడు. “నీకేభయిమంది,
పలుష్కకన్స? ఒంట్లు బ్బగానే ఉంది కద్వ?‘
యెగార్ ఏమీ మాటాుడలేద్ద.
“కనీసం సరిహద్దద గుయతయినా పెటాావా?‘
యెగార్ ఒక నిటూార్ల విడిచి, తల అడెంగా ఊపుతూ లేచి నిలఫడాెడు.
“దండి.”
వెనకిక తిరిగి చూడకుండా అతడు సరిహద్దద గుర్లత పెటావలసిన ప్రదేశ్ం వైపుకి
నడవస్వగాడు.

యూరి

పెట్రోవిచ,

నోనా

ఒకరివంక

ఒకర్ల

చూసుకుని

యెగార్ని

అనుసరించస్వగార్ల.
“అదిగో,‘ అనానడు యెగార్. “అదే సరిహద్దద గుర్లత.”
నాజూకుగా ఉనన ఒక అందమైన అమాభయి మెడవంచి జుట్టా ఆయబెట్టాకుంట్లంది. అడవి
ఆకుచాటి సంధ్యమకాంతిలో ఆమె తెలుటి మేను భసకబ్బరి కనడుతోంది.
“అదిగో,‘ యెగార్ మెలుగా అనానడు. “నానుంచి అదే చేతనయిమంది.”
ఎవారూ ఒకక మాట అనలేద్ద. యెగార్ కూడా విచాయంతో మౌనంగా మారిపోయి
తలవంచుకునానడు. ఆ నిశ్శఫదం తర్లవాత ఏం వసుతందో అతడికి తెలుసు. భరొకస్వరి తన
ప్రంచంలోకి కొట్టాకుపోయినంద్దకు తనని త్సను తిట్టాకుంటూ వాళు తిటుకు సిదధంగా ఉనానడు.
“ఎవరో అమాభయి,‘ అకకడికి చేర్లకునన కోలాక మఖం అయిషాంగా పెడుతూ అనానడు.
“ఇది... ఇదొక అద్దబతం,‘ నోనా మెలుగా అంది. “నీకింకా అంత్స అయథభయ్యమ వమసు్
రాలేద్ద, కోలాక.”
అలాగంటూ ఆమె కోలాక భుజాలమీద చెయిమ వేసింది. యూరి పెట్రోవిచ సిగర్డట్టా పెట్టా తీసి
యెగార్ వైపుకి చాచాడు. ఇదదరూ వాటిని వెలగంచుకునన తర్లవాత, ‗ఒకకడివే ద్వనిని ఇకకడికి
ఎలా తీసుకొచాావ్వ, పలుష్కకన్స?‘
“ఆ ఫలం నాలో ఉండిందనుకుంటా,‘ అంటూ యెగార్ ఫద్దలచిా కుకూలపోయి
బ్బవ్వర్లభనానడు.

హంసలను వేటాడొద్దద

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

(తర్లవాయి భాగం వచేా వాయం)
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