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యెగార్

అడవి

అందాలను,

అనుకోకుండా

నోనా

యురీవాా

అందాలను

అనుభూతిచంద్దతునా ఉదయం ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్, ప్రొకొపిచ్ ఒకరికొకరు ఆహార ద్దకాణం
దగగర తారసడాారు. డవలు అద్దుకిచ్చే కంద్రానికి వెళ్లటానికి మంద్ద ప్రతిరోజూ ఊదయం
యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ ఏమైనా ఆసకిికరమైనవి ఉనాాయేమోనని ద్దకాణంలోకి తంగిచూసేవాడు.
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్కి పైనుంచి సూచనలు అందేవి: ద్దకాణం మానేజరు అతడికి అనిా వారిలు
మంద్దగా అందంచ్చవాడు. ఈ రోజు ఇకకడికి చంద్దవ చ్చ డబ్బాలోల వస్ింద. అద చాలా
రుచికరమైన చ్చ. ఈ చ్చకోసం ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ అందరికంటే మంద్ద వచిే వరసలో
నిలబడాాడు.
“ఎలాగునాావు, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్,” వరసలో ందొమ్మిదవవాడిగా వచిే చ్చరుతూ
అనాాడు యకోవ్ ప్రొకొపిచ్: ద్దకాణం మానేజరు, అంద్దలోని ఆడవాళ్లతో సత్ంబంధాలు ఉనాద
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ ఒకకడిక కాద్ద.
“బ్బగానే ఉనాాను,” అంటూ అతడితో మాటలోలకి దగే ఉదేుశ్ం లేదని సూచిసూి ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ చ్చతిలోని దనత్రిక తెరిచాడు.
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ఇంకొక రోజైతే ఈ అమర్యెదకి యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ మళ్లల మాట కలపి ఉండేవాడు కాద్ద.
అయితే, ఈస్వరి అతడు దీనిని ట్టంచుకోలేద్ద. అతడికి తెలసిన వారి అతడి యదలో భారంగా
ఉంద, దానిని వెలలడి చయ్యెలనా తహతహలో ఉనాాడు.
“తనిఖీలో తాజా విషయం ఏమ్మట్? ఏమైనా తేలందా?”
“ఏమ్మ తనిఖీ?”
“అటవీ తనిఖీ, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్. రిజరుా అడవి.”
“తనిఖీల గురించీ నాకు ఏమీ తెలయద్ద,” అనాాడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్. అయితే,
ఉనాట్టండి వార్యి త్రికలోని వరసలు ఒకదానికొకట్ కలసిపోస్వగాయి, అక్షర్యలు పైకి, కిందకీ
ఎగరస్వగాయి.
“అయితే అద రహసె తనిఖీ అనామాట,” ఒక నిర్యారణకు వచిేనట్ల అనాాడు యకోవ్
ప్రొకొపిచ్. “నీ తోడలులడు ఏమీ చపలేదా?”
“ఎవర్య తోడలులడు?”
“నీ తోడలులడు యెగార్ పొలుష్కకన్స.”
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ కళ్లల బైరుల కమాియి: ఏం తనిఖీ? దాంతో యెగార్కి ఏమ్మట్
సంబంధం? ఈ ప్రశ్ాలు అడగాలని ఒకవైపు ఉనాా, ఇంకొకవైపు తన రువు పోతుందనా భయం
ఉంద. వార్యిత్రికను మడిచి ట్టకుని, మఖం చిట్లంచాడు.
“అయితే, ఆ విషయం అందరికీ తెలుసనామాట.”
అందరికీ తెలసింద తనూ తెలుసుకోవటంలో తప్పపమంద. కానీ తెలుసుకోవటం ఎలా?
“ఆఁ,” అనాాడు యకోవ్ ప్రొకొపిచ్. “అయితే ఏ నిర్యారణలకు వచాేరో తెలయద్ద.”
“నిర్యారణలు ఏమ్మట్?” ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ ఆతిరక్షణలో డాాడు. “నిర్యారణలు ఏమీ
ఉండవు.”
“అయితే నీకు అనీా విషయ్యలు తెలసినట్ల లేవు, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్,” అనాాడు అనిాంట్లల
కాకగా ఉండే యకోవ్ ప్రొకొపిచ్. “భవిషెతుి గురించి కొనిా కఠినమైన నిరణయ్యలు
తీసుకోనునాారు. అంద్దకోసమే కమ్మటీలో పాఠశాల టీచరుని కూడా చ్చర్యేరు.”
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కమ్మటీ ఏమ్మట్? పాఠశాల టీచరు ఏమ్మట్? నిర్యారణలు ఏమ్మట్? వీటనిాట్తో ఆందోళ్నకు
గురైన ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ వెంటనే యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ దగగరకి వెళ్లల అనిా విషయ్యలు
అడుగుదామని అనుకునాాడు. కానీ అదే సమయంలో ద్దకాణం తెరవటంతో మాటలు కట్టపెట్ట
అందరూ వరసలో తినాగా నిలబడాారు.
సరుకులు తీసుకునా తరువాత ఆ సంభాషణ కొనస్వగింద: అంద్దకోసమే ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ బయట వేచి ఉనాాడు.
“యకోవ్ ప్రొకొపిచ్, నాకొక విషయం అరథం కాలేద్ద. పొలుష్కకన్స ఎకకడునాాడనాావు?”
“కమ్మటీకి దారి చూపిసూి అడవిలో ఉనాాడు, నీ రక్షిత అడవిలో ఉనాాడు.”
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ చిరచిరలాడుతూ ఇంట్కి తిరిగి వచాేడు. మారిటా్మీద పెదుగా
అరవటంతో ఆమె చ్చతిలో గాలసు జారవిడిచినంత నిచ్చసింద. నాస్వికి కూరుేనాాడు కానీ ఏమీ
తినలేకపోయ్యడు. యెగార్ పొలుష్కకన్స! కంత్రీ ఎలక! టీచరుకి సహాయం చయెటంలో
ఆశ్ేరెమేమంద: అతడు నాక ఎసరుపెటట దలచాడు. అసలుక మోసం తలపెటాటడు.
ఆ రోజంతా అతడు తన విషపూరిత ఆలోచనలతో మౌనంగా గడిపాడు. కమ్మటీ అంటే
శ్లవ కాద్ద, తనిఖీ అంటే బహుమతి కాద్ద. అయితే అద పెదు విషయం కాద్ద, దానిని అతడు
నిభాయించుకోగలడు. కానీ, తన సంత తోడలులడు, తన సేాహితుడు, ఏమీ చ్చతగాని అసమరుథడు,
గడాపార తీసుకుని తన జీవిత పునాద్దలను పెకిలంచటానికి పూనుకునాాడే – దానిని అతడు
క్షమ్మంచలేకపోతునాాడు, భరించలేకపోతునాాడు. అద అతడి గుండెలోల మండుతూ తీవ్రంగా
సలుపుతోంద. ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ దానిని మనిాంచలేకపోతునాాడు. ఆ నికి పూనుకునా
ఎవరినైనా మనిాంచ్చవాడు కాద్ద, యెగార్నైతే అసలు వదలపెటటడు.
రండు రోజులపాట్ అతడు కుద్దరుగా లేడు, పెదుగా తినలేకపోయ్యడు. మారిటా్ మీద
చిర్యకు డేవాడు, ఓవాని కసురుకునేవాడు. ఆ తరువాత దానినుంచి బయటడినట్ల
అనిపించింద. మఖం మీద నవుా కూడా కనడస్వగింద. మఖం మీద శాశ్ాతంగా
అతుకుకపోయిన ఆ నవుాని ఫ్యెడార్ గురించి తెలసిన వాళ్లల అరథం చ్చసుకోగలరు.
యెగార్ పొలుష్కకన్సకి ఈ నవుా గురించి తెలయద్ద, దానిని అతడు ఊహించనూ లేద్ద. ఆ
నవుా గురించి అతడికి తెలసినా దానిని ట్టంచుకుని ఉండేవాడు కాద్ద. ఇతరుల నవుాల గురించి
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ఆలోచనలు అతడికి లేవు – ఆ సమయంలో అతడు చాలా సంతోషంగా ఉనాాడు. తన అదృష్టటనిా
నమిలేక కోలాక కూడా నవుాతునాాడు: యూరి పెట్రోవిచ్ తనకి చ్చల గాలం ఇచాేడు.
“ఆశ్ేరెకరమైన విషయమేమ్మటంటే అద నాకు వెంటనే కనడలేద్ద!” తరగని
ఉతా్హంతో యెగార్ వందోస్వరి చపిపందే చబుతునాాడు. “మొదట అద నాకు కనడింద, ఆ
తరువాత మాయమైపోయింద. దానివంక తేరిపార చూసూి కూరుేనాాను. అపుపడు అద మళ్లల
కనడింద.”
“నువుా అధెయనం చయ్యెల, యెగార్ సవెలచ్,” నోనా కూడా అతడికి దేదే
చబుతోంద.
“ఆ విషయం మీకు బ్బగా తెలుసనుకోండి. అద తటాలున బోధడింద! మీరు నమిండి,
నమికపోండి, మ్మత్రలార్య, అద ఉనాట్టండి మళ్లల కనడింద!”
ఆ విధమైన పూరిి సంతోషంతో అతడు ఊరివైపుకి అడుగులు వేశాడు. పొలమేరకు
చ్చరుకోగానే ఒకకస్వరిగా ఆగిపోయ్యడు.
“ఏమయిెంద, యెగార్?”
“అదీ,” అంటూ యెగార్ నిటూటర్యేడు. “మీరు కాదనరుగదా? నాకు చాలా సంతోషంగా
ఉండి మ్మమిలా వదల వెళ్లలలనిపించటంలేద్ద. మీరు మా ఇంట్కి ర్యగలుగుతార్య? నా దగగర ఏమీ
లేదనుకోండి. కానీ, నా కోరికను మనిాస్విర్య?”
“మళ్లలపుపడైనా వస్వింలే, యెగార్ సవెలచ్,” నోనా తటటాయిసూి అంద. “నేను నా
బటటలు మారుేకోవాల... “
“నీ బటటలకం, బ్రహాిండంగా ఉనాాయి,” అనాాడు యూరి పెట్రోవిచ్. “ధనెవాదాలు,
యెగార్. సంతోషంగా వస్విం.”
“నాకు ధనెవాదాలు చపవద్దు! నేనే మీకు ధనెవాదాలు చపాపల!”
అద ని రోజు, యెగార్ ఆ విషయ్యనిా తన “శ్లవలోల” డి మరిచిపోయ్యడు. హారిటీనా
నికి వెళ్లలంద, ఓలాె శిశుసంరక్షణా కంద్రంలో ఉంద. వాళ్లల ఇంట్కి వెళ్లలసరికి పిలల ఒకట్ స్వాగతం
లకింద. యెగార్ అరలనీా వెతికాడు, అయితే అవనీా ఖాళ్లగా ఉనాాయి, దాంతో అతడు హడావిడి
డస్వగాడు.
హంసలను వేటాడొద్దు
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“ఇపుపడు ఏం చయ్యెలో చూదాుం. కొడుకా, బంగాళ్లద్దంలు పొట్ట తీసూి ఉండు, ఏం?
నోనా యురీవాా, ఏం చ్చసేి బ్బగుంట్ందో నువుా కొంచం ఆలోచించు. యూరి పెట్రోవిచ్, మీరు
కాసేపు సేదతీరండి.”
“ఇంట్ ఆడమనిష్క వచ్చేవరకు వేచి ఉంటే బ్బగుంట్ందేమో?”
“ఆమె ఎలాగూ వచ్చేసుింద. కాబట్ట మీరు కాసేపు విశ్రంతి తీసుకోండి – మఖం
కడుకోకండి, సిగరట్ట కాలేండి. ఏద ఎకకడ ఉందో కోలాక మీకు చూపిస్విడు.”
అతిధులతో మాటాలడుతూనే యెగార్ లుమారుల మేరీమాత విగ్రహం వెనక చూస్వడు. కానీ
అకకడ ఎనిాస్వరుల చూసినా ఖాళ్ల డబ్బానే తగులుతోంద. ఇంట్లో చిలలగవా కూడా లేదని అతడికి
అరథమయిెంద. మామూలుగానే అతడికి ఆద్దర్యు ఎకుకవ, దీంతో అతడి ఆందోళ్న మరింత
పెరిగిపోయింద. ద రూబుళ్లల సంపాదంచటం ఎలా అని అతడు మధనడస్వగాడు. కోంగా
ఉనా హారిటీనా మఖం తపిపంచి అతడి మనసుకి ఏమీ తటటటంలేద్ద.
“కాబట్ట మీరు సేద తీరుతుండండి... నేను చిట్కెలో తిరిగివస్విను.”
“నేను కూడా నీతో ర్యనా?” కోలాకతోపాట్ నోనా గదలోంచి బయటకు వెళ్లటంతో యూరి
పెట్రోవిచ్ మెలలగా అనాాడు. “ఎంతైనా ఇద మగవాళ్ల ని.”
యెగార్ భృకుట్ మడివేశాడు. బెదరిసుినాట్టగా వేలు కూడా చూపించాడు. “ననుా
అగౌరవ రచవద్దు. మీరు అతిధి, యూరి పెట్రోవిచ్. కాబట్ట మీరికకడ కూరుేని ఉండటం దాతి.
హాయిగా కూరుేని సిగరట్ట కాలుేకోండి. అంతా నేను చూసుకుంటాను.”
“ఒక సేాహితుడిగా కూడా ర్యకూడదా?”
“అవేమీ నేను వినదలుచుకోలేద్ద,” యెగార్ నిటూటర్యేడు. “ఆనందంగా ఉనా రోజును
పాడుచయెకు.”
అలాగంటూ అతడు రుగంద్దకునాాడు.
అతడికి ఉనా ఒక ఒక ఆశ్ హారిటీనా. ఆమె దగగర ఏమైనా డబుాలు ఉనాాయేమో, లేదా
ఆమె ఎవరి దగగరైనా అపుప తీసుకోగలదేమో, లేదా ఆమె ఏదైనా మంచి సలహా ఇసుిందేమో.
దాంతో ఒక ఖాళ్ల సంచి, దాని అడుగున ఒక ఖాళ్ల సీస్వతో యెగార్ నేరుగా భారె దగగరికి వెళ్లలడు.
“పిలచ్చ మంద్ద ననుా అడిగావా? ఇపుపడు నీ తిపలు ఎవో నువుా డు.”
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“టీనా, అద్దలా స్వధెమవుతుంద.”
“నేనేం చయెను? నా వదు ఒకట్నార్ర రూబుళ్లల మాత్రమే ఉనాాయి. మళ్లల జీతం డబుా వచ్చే
దాకా ఓలాెకి పాలు, రొట్టటకు అవి బొటాబొట్ సరిపోతాయి.”
ఎర్రబడిన మఖంతో, చమటలతో, అలసటతో యెగార్ మంద్ద ఆమె నిలబడి ఉంద.
ఇంట్కి సంపాదంచి పెటేట తన పెదుపెదు చ్చతులను రక్షణగా ఆమె పొటటమీద పెట్టకుంద.
“ఎవరైనా అపుప ఇస్విరేమో?”
“మనకు అపుప ఇచ్చేవాళ్లల ఎవరూ లేరు. నువుా వాళ్లని పిలచావు, ఆ బ్బధెత నీదే.”
“టీనా!”
ఆమె వెళ్లలపోయింద. యెగార్ నిటూటరిే, అకకడే కాసేపు తచాేడి, మళ్లల రుగంద్దకునాాడు.
అతడి చివరి ఆశ్, చివరి అవకాశ్ం అయిన ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ బుర్యెనోవ్ దగగరకు వెళ్లలడు.
“అలాగా,” అంతా వినా తరువాత అనాాడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్. “అటవీ వారాను పూరిిగా
సంతృపిి చందాడంటావు?”
“పూరిిగా, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్,” యెగార్ బద్దలచాేడు. “అతడు నవాాడు కూడా.”
“నలలచరువు దగగరకు వెళ్లలర్య?”
“ఊఁ. అకకడికి... కొంతమంద ర్యెటకులు వెళ్లలనట్ట ఉంద. కొంతమేర అడవిని తగలబెట్ట
గబుాగబుా చ్చసి పెటాటరు.”
“అద కూడా చూసి అటవీ వారాను నవాాడా?”
యెగార్ నిటూటరిే, తలవాలుేకునాాడు. అతడి పాదాలు అసిథరంగా కదలాయి. అబదాం
చపాపలని అతడికి తెలుసు, కానీ చపలేకపోయ్యడు. “లేద్ద, అద చూసి అతడు నవాలేద్ద. నీ ప్పరు
ప్రస్వివించాడు.”
“నా ప్పరు ఇంకా ఎపుపడెపుపడు ప్రస్వివించాడు?”
“తిరిగి వచ్చేటపుపడు పెదు కవుకు చటల తోపులో అవి నరికి ఉనాచోట మరొకస్వరి
ప్రస్వివించాడు.”
“అయితే ఏమని నిర్యారించారు?”
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“నిర్యారణల గురించి నాకు ఎవారూ ఏమీ చపలేద్ద.”
“చట్ల కొట్ట ఉనా చోట్కి ఎవరు తీసుకెళ్లలరు? దకూ్చా?”
“తిరిగి వసుిండగా వాళ్లంతట వాళ్లల దానిని చూశారు.”
“వాళ్లంతట వాళ్లల చూశార్య? వాళ్లకి భలే తెలవైన కాళ్లల ఉనాట్టనాాయే.” ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ వస్వర్యలో కూరుేని ఉనాాడు. అతడి వంట్మీద పాత చొకాక ఒకట్ గుండీలు
పెట్టకోకుండా ఉంద. అతడు గొడాళ్లను ద్దను పెడుతునాాడు: కర్రలేని ద గొడాళ్లదాకా అతడి
కాళ్ల దగగర ఉనాాయి. యెగార్ అతడికి ఎద్దరుగా ఒక కాలు మీద నుంచి మరొక కాలు మీదకి
మారుతూ నిలబడి ఉనాాడు: ఖాళ్ల సీస్వ అతడి సంచిలో గలగలలాడుతోంద. అతడు ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ కళ్లలోలకి చూడకుండా ఉండటానికి ప్రయతిాంచాడు: చ్చయి చాచ్చవాడు ఎపుపడూ లోకువే.
“వాళ్లంతట వాళ్లల వెళ్లలరంటావు. ర్యెటకులు వచిేందీ వాళ్లల తెలుసుకునాారు, చటలను
నరికిందీ వాళ్లల తెలుసుకునాారు. తెలవైనవాళ్లనుకుంటా వాళ్లల?”
“తెలవైనవాళ్లల, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్,” యెగార్ నిటూటర్యేడు.
“ఆహాఁహాఁ. మరి నేను చూడు ఏమ్మ చ్చసుినాానో. వసుివులను బ్బగు చ్చసుినాాను: జాబితా
ప్రకారం

వీట్నాంట్నీ

సరిచూసుకోవాల్

ఉంట్ంద.

వీటనిాంట్నీ

ఊరికినే

బ్బగు

చ్చసుినాానంటావా, యెగార్?”
“బ్బగుచయెటం పాడుచయెటం కాద్దగా – అద మంచిదే.”
“మంచిదేనంటావు? అయితే నా నిరణయం ఏమ్మట్ల విను. పాలాిని మీ మీదకి ఉసికొలేప
లోల నా దొడిాలోంచి బయటకి నడువు! మళ్లల ఈ జనిలో నీ మఖం నాకు చూబించకు. ఎంద్దకు
ఇంకా అలా నిలబడి ఉనాావు, చ్చతగాని దదుమాి? ఓవా, పాలాిని వదలపెట్ట! ట్టకో పాలాి,
ట్టకో! అతడిని కరువు!”
పాలాిని వదలపెటాటరు, యెగార్ అకకడినుంచి వెళ్లలపోయ్యడు. పాలాిని వదలపెటాటరని
కాద్ద: కుకకలు అతడిని ఎపుపడూ ఏమీ చయెవు. ఇకకడ అతడికి డబుాలచ్చేవాళ్లల ఎవరూ లేరని
అతడు తనంతట తానే వెళ్లలపోయ్యడు. దీనికి అతడు చాలా విచారించాడు.
అతడు ఆ ఇంట్నుండి బయటకు వచిే తన గొడాలతో చ్చసిన కోడిపుంజువైపు చూశాడు.
అద తన సేాహితుడైనట్ట నవాాడు, ఆ మరుక్షణం అతడి విచారం మాయమయిెంద. అతిధులకు
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మర్యెద చయెటానికి డబుాలు దొరకలేద్ద. ఇంట్పైకపుప నుండి కోడిపుంజు అరుసుిండగా,
అడవిలో అందమైన అమాియి జుట్ట ద్దవుాకుంటూ ఉండగా ఇంత మాత్రానిక విచారడాలా?
లేద్ద, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్, ఇపుపడు ననుా బ్బధపెటటలేవు, నాలో ఒక ప్రశాంతత నెలకొని ఉంద.
ఇట్వంట్ ప్రశాంతత నీకు ఎపుపడూ అనుభవంలోకి ర్యద్ద. నా దగగర డబుాలు లేకపోవటం, నేను
అతిధులకు మర్యెద చయెలేకపోవటం పెదు విషయమేమీ కాద్ద. వాళ్లల నా బొమిను అరథం
చ్చసుకోగలగితే, దీనిని కూడా అరథం చ్చసుకుంటారు.
రిసిథతిని ఈ రకంగా ఊహించుకునా తరువాత అతడు తేలకడిన హృదయంతో, ఖాళ్ల
సంచితో ఇంట్వైపుకి బయలుదేర్యడు. ఖాళ్ల సీస్వ సంచిలో ఎపట్మాదరి గలగలలాడుతూనే ఉంద.
“ఓయ్, పొలుష్కకన్స! పొలుష్కకన్స!”
అతడు వెనకిక తిరిగి చూశాడు: యకోవ్ ప్రొకొపిచ్. డవలు అద్దుకు ఇచ్చే కంద్రం నుంచి
తిరిగి వసుినాట్టనాాడు, అతడి చ్చతిలో తాళ్ంచవులు ఉనాాయి.
“బ్బగునాావా,పొలుష్కకన్స? ఎకకడికి రుగుపెడుతునాావు?”
యెగార్ అంతా చపాపడు.
“మఖెమైన అతిధి,” యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ అనాాడు. “నీ సంచ్చమో ఖాళ్లగా ఉంద. ఇదేం
బ్బగాలేద్ద.”
“టీ ఇస్విలే.”
“ఇదేం బ్బగాలేద్ద,” యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ పునరుదాాట్ంచాడు. “ఎంతైనా మనం ఇరుగు,
పొరుగు వాళ్లం. నా దగగర మూత తియెని చంద్దవుల డబ్బా ఉంద. వస్వి, వస్వి ద్దకాణంలో నుంచి
ఏమైనా తీసుకొస్విను, నీ సంచి ఇట్వుా. ఒకరికొకరం స్వయండకపోతే ఎలా? సరేనా?”
“ఏమ్మట్ సరేనా?” యెగార్కి ఏమీ అరథం కాలేద్ద.
యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ చిర్యకుగా చూశాడు. అతడు నిటూటరిే యెగార్ మందమతితనానికి
మందలంచాడు కూడా.
“రిచయం చయిె.”
“ఆహా!” అనాాడు యెగార్. “నీకు రిచయం చయెమనాావా?”
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“ద్దకాణంనుంచి నేను అనిా సరుకులతో వస్విను. ననుా చూసి నువుా సంతోష్కస్వివు,
ఎపుపడూ నాెయంగా వరిించ్చ నీ పాత పైఅధికారిగా ననుా రిచయం చ్చస్వివు.”
“అహ్- అలాగే,” భారం దగిపోయిన వాడికిమల్యల ఊపిరి వదల అనాాడు యెగార్. ఆ
వెవహారం ఆనుపానులనీా అరథంచ్చసుకుని, “సరే,” అనాాడు.
“నువుా మంచివాడివి, పొలుష్కకన్స,” యెగార్ చ్చతిలోంచి ఖాళ్ల సంచి అంద్దకుంటూ
అనాాడు యకోవ్ ప్రొకొపిచ్. “అటవీ వారాను అంటే చాలా మఖెమైన క్షి, అద వలస క్షి
కాకపోతే.”
ఆ మాటలతో ఇదురూ చరొక దారి టాటరు. యెగార్ ఇంట్కి వెళ్లలడు. ఆ పాట్క
బంగాళ్లద్దంలు ఉడికిపోయి హోరతిిసుినాాయి. అరాగంట తరువాత యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ చ్చతిలో
సంచితో వచాేడు, ఆపాట్కి ఆ సంచి ఖాళ్లగా గలగలలాడుతూ కాకుండా, నిండుగా
గునగునలాడుతూ ఉంద. అతడు తళ్తళ్ మెరిసే కొతి సూట్, చకకట్ గడిా ట్లపీ పెట్టకుని
ఉనాాడు.
ఇకకడ విషయమేమ్మటంటే యకోవ్ ప్రొకొపిచ్కి అధికారంలో ఉనావాళ్లను కలవటం అంటే
ఇషటం. ఎంత పై అధికారి అయితే అంత ఇషటం. “నాకు ఒక కారెదరిి, ఇదురు చైరినుల తెలుసు,”
అని గొపలు కూడా చపుపకునేవాడు.
వాళ్లల దేనికి కారెదరుిలు, చైరినుల అనాద కూడా అతనికి టటద్ద. అతడికి తన సంత
తారతమె బేధాల వెవసథ ఉంద.
కొతి అటవీ వారానును ఎకకడ ఉంచాలో అతడు నిరణయించ్చసుకునాాడు: ప్రభుతా వెవస్వయ
క్షేత్ర సంచాలకునికి ఒకింత పైనా, ప్రంతీయ పారీట కమ్మటీ శిక్షకునికి ఒకింత కిందా. యకోవ్
ప్రొకొపిచ్కి యూరి పెట్రోవిచ్ చువలోవ్ వెకిిగత గుణగణాలతో సంబంధం లేద్ద. అదే
సమయంలో అతడినుంచి ఎట్వంట్ ప్రయోజనం ఆశించటమూ లేద్ద. అతడిని రిచయం
చ్చసుకోవాలనాద పూరిి అనాసకిితో కూడినద.
“మేం ఎకుకవ రిమ్మతులను పాట్ంచం,” అతడు చపుతునాాడు, “ఈ రోజులోల
మనుషులకు ఒకదాని మీద లగాత కుదరటం లేద్ద. ఉదాహరణకు నా జీవితానేా తీసుకోండి:
దాంట్లల మఖెమైనద ఏమ్మట్? పైనుంచి వచిేన ఆదేశాలే దాంట్లల మఖెమైనవి. కానీ నేను
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ఒంటరిగా ఉనాాను, అసంతృపిితో ఉనాాను. ననుా ఈ అసంతృపిికి లోనుచ్చసుినాదేదో ఉంద,
గౌరవనీయమైన మ్మత్రమా. బహుశా నేను స్వధించలేనిద ఏదో ఉంద, లేదా సరిగా అరథం
చ్చసుకోనిదేదో ఉంద. అదేమ్మట్ల నాకు తెలయద్ద. నేను వారాకెంలోకి ప్రవేశిసుినాాని తెలుస్ింద,
నా టల నాకు గౌరవం లేకుండా మసలవాడిని అవుతునాాని బ్బధ. ఏదో అసపషటత.”
ఈ సంభాషణను కొనస్వగించటం యూరి పెట్రోవిచ్కి చాలా కషటం అయిెంద. యెగార్
అయితే అసలు వినటమే మానేస్వడు. నవుాతూ ఉండే మంచి మనుషులు ఇంట్కి ర్యవటం అతడికి
సంతోషంగా ఉంద. నినుంచి తిరిగివచిేన హారిటీనా మరో కారణంతో హడావిడి డుతోంద.
“అతిధులందరికీ వందనాలు! నోనా, ఇకకడి ఎండకి భలే రంగు వచాేవే! య్యపిల్
ండులా మెరిసిపోతునాావు!”
నోనా బుగగమీద

మద్దుపెట్టకుని

యూరిని

మర్యెదగా సంబోధించింద. ఎకకడ

దాచిపెట్టందో గాని లోలనుంచి మ్మఠాయిలు, బిస్కకట్ల బయటకు తీసింద. తరువాత నోనాని
వంట్ంట్లోకి తీసుకెళ్లలంద. అకకడ వాళ్లల ఏమ్మ మాటాలడుకునాారో యెగార్కి తెలయద్ద కానీ
అతడిలో ఏమాత్రం భయం లేద్ద. అతడు అంతా మంచ్చనని నమితాడు, సంతోషంగా ఉంటాడు.
బలంగా ఉండి పెదుపెదుగా మాటాలడే అతడి భారె ఉనాట్టండి జాలగొలప్పలా నిశ్ిబుంగా
రోదస్ిందని అతడికి తెలయద్ద.
“నాలో ఇంకా శ్కిి లేద్ద, నోనా. నా మొగుడు ననుా వేధించి, నిద్ర లేకుండా చ్చసి
నీరసించిపోయేలా చ్చస్వడు. అతడు రోజూ తాగేవాడైనా బ్బగుండేద, ననుా కొటేటవాడైనా, ఇతర
ఆడవాళ్లవెంట డేవాడైనా బ్బగుండేద. సంవత్ర్యలు గడిచిపోతునాాయి, పిలలలు పెదువాళ్లల
అవుతునాారు, అయినా జీవితంలో సిథరతాం లేద్ద – అద ఇవాాళ్ల లేద్ద, రేపూ ఉండద్ద. కుట్ంబ
సిథరతాం, కనీస మానవ మర్యెద లేకుండా పిలలలా పెంచటం ఎలా? శ్రీర్యనికి తలల ఆహారమ్మసేి,
ఆతికి తండ్రి ఇవాాల – ప్రంచం అలాగే నడుస్ింద. కానీ కుట్ంబంలో పొంతన లేక ఏమీ
తెలయని నాబోట్ మహిళ్ ఒంట్ చ్చతోి అనామూ సమకూరిే, శీలమూ పెంపొందంచటానికి
అమాి, నానా పాత్ర ఒకకదానినే పోష్కంచాలంటే ఎంత కషటం, నోనా! అబ్బాయిల ఆతిలను
ఆడవాళ్లం నిరిించలేం. పెదుపెదుగా అరుస్విం కానీ తేలకగా క్షమ్మంచివేస్విం. కనీాళ్లల తపిపంచి
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మనదగగర ఏమీ ఉండవు. వంట, అంట్ల కడగటం, బటటలుతకటంతో మనకు రోజు గడిచిపోతుంద,
వంట్ంట్లల మగవాడిని తయ్యరుచయెలేం కదా.”
ఆమె తన బ్బధను అలా వెకిరిచింద. కానీ యెగార్కి అంతా బ్బగుంద, అంతా
అద్దుతంగా ఉంద. మూడ గాలసు పుచుేకోగానే అతడు తనమీద ట్ట కోలోపయ్యడు.
“అతిధులకు గౌరవ సూచకంగా ఒక పాట పాడర్యదా, టీనా?” అని అడిగాడు.
ఆ మాటలనగానే ఎంద్దకు అడిగానా అని అతడు వగచాడు: ఆమె ఎపట్లాగానే తన
“అయోె-అయోె-అయోె” పాట ఎతుికుంట్ందని భయడాాడు. కానీ హారిటీనా ఛాతీ పొంగించి,
తల వెనకిక విరిచి పెదుగా పాడస్వగింద, ఆ సార్యనికి బలలమీద గాలసులు కూడా కంపించస్వగాయి:

అమాియిలూ, అందమైనవాళ్లని ఎంద్దకు ప్రేమ్మస్విరూ...
యూరి పెట్రోవిచ్, భృకుట్ మడివేసి శ్ృతి కలపి పాడస్వగాడు. అతడిననుసరించి కొంచం
ఇబాంద డుతూ నోనా పాడస్వగింద. తరువాత యెగార్, కోలాకలు కూడా గొంతు కలపారు.
హారిటీనా మంద్ద పాడుతుంటే మ్మగిలన వాళ్లల ఆమె టల అనురకిితో, గౌరవంతో బృందంగా
పాడస్వగారు.
యకోవ్ ప్రొకొపిచ్ ఒకకడే వాళ్లతో గొంతు కలలేద్ద: అతడు మటమటలాడుతూ
కూరుేనాాడు. అతను తన సతుిని, సమయ్యనిా వృధాగా ఖరుే చ్చసినంద్దకు చింతించస్వగాడు:
పాటలోల బృందంతో గొంతు కలప్ప అధికారి ఎట్వంట్వాడై ఉంటాడు? అతడు ఎకుకవ కాలం
ఇకకడ కొనస్వగడు, అద మాత్రం ఖాయం.

(తరువాయి భాగం వచ్చే వారం)

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

