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హంసలను వేటాడొద్దద [18]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ:

,
.

.

,

,

.

,

మ

.

,

,

.

.
.

మ
.

.

. ఇక చదవండి:—

18
పొలుష్కిన్స ఇంటిలో ఏం పాటలు పాడారో ఊరు మొతతం విననది. వాళ్ల ప్రతి చయెను
ఊళ్లలవాళ్లందరూ గభనిస్తతనే ఉన్ననరు – అందరూ కలసి నోన్న యురీవానని ఆమె ఇంటి దగగయ
దిగబెటుటం, ఆమె నవ్వాలు, ప్రత్యెకంగా ఆమె కోసం యెగార్ పాడిన తనకి ఇష్ుమైన పాట:
వీడిలు కన్నన ప్రాణం విడవటం త్యలక,
మిత్రులరా మీకీ విష్మం తెలుసు కదా!
యూరి పెట్రోవిచ్ తిరిగి వచ్చి ఆ రాత్రికి యెగార్ వాళ్లంట్లల ఫస చేస్వడు.
కోల్కిని ఇంట్లల డుకోభన్ననరు, భగవాళ్లదదరూ కొటుంలో డుకున్ననరు. వాళ్లల చాల్క
మఖ్ెమైన విష్యాలు మాటాలడుకుంటున్ననరు కాఫటిు అకిడ ఎవరూ లేరు.
“యెగార్, నీకు అడవి బాధెత అగిస్తత తీసుకుంటావా?”
“న్న తోడలులడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ సంగత్యమిటి?”
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“మీ ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ క కుకి. అంత్యకాద్ద నీచుడు కూడా: ఆ విష్మం నువ్వా కూడా
చూస్వవ్వ. నీ అంతరాతమ ఏం చెపుతోంది? నినున అటవీ అధికారిని చేస్తత అంతా కటుుదిటుం చేస్వతవని
ఆశంచవచాి?”
ఆలోచనలో డిన యెగార్ క క్షణం ఏమీ మాటాలడలేద్ద. క వాయం క్రితం ఇటువంటి
ప్రతిపాదన వస్తత అంతా క దారిలోకి తెస్వతనని, కటుుదిటుం చేస్వతనని, చెమెవలసిన నులనీన
చేస్వతనని గంతు బంగురు పోయేవయకు తెగ వదరి ఉండేవాడు. కానీ ఇపుడు – ఎంత వింతగా
ఉంది! ఇపుడంతగా ఉద్వాగానికి కూడా లోను కాలేద్ద. లోలోలల ఏదైన్న అనిపంచ్చన్న దానిని
ఫమటకు వెకతయచకుండా ప్రశాంతంగా ఆలోచ్చంచుకుని, బేరీజు వేసుకుని గంభీయంగా
ఫద్దలచాిడు, “మొతతం కటుుదిటుం చేస్వతనని ఆశంచవచుి.”
“ధనెవాదాలు, యెగార్. మిగిలనవనీన రేపు మాటాలడుకుందాం. ఇపుడిక నిద్రపో.”
యూరి పెట్రోవిచ్ అటు తిరిగి నిద్రలోకి జారుకున్ననడు, కానీ యెగార్ చాల్కస్తటిదాకా
నిద్రపోలేద్ద. భంచ్చ ఆలోచనలతో, ప్రశాంతమైన చ్చతతంతో అడవిలో ఏ ఏ భంచ్చ నులు,
అవసయమైన

నులు

చెమెవచ్చి

ఊహంచుకుంటూ

మెలకువగా

ఉన్ననడు.

అతడికి

తెలమకుండానే ఈ ఆలోచనలు అతడి కలలతో కలసిపోయాయి. చ్చననపలలవాడి మాదిరి ఎటువంటి
బాదయఫందీలు, చ్చంతలు లేకుండా గాఢ నిద్రపోయాడు.
అకిడ ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ సరిగా నిద్రటుక ఇఫఫంది డుతున్ననడు: అటూ, ఇటూ
కద్దలుతాడు, గుయకపెడతాడు, అదాటున లేచ్చ కుకి మొరుగుడు వింటాడు. పాల్కమ తన గలుసును
గలగలల్కడిస్తత, దానిని ల్కగుతూ, చుటుుకిలంతా మారుమోగేల్క రాత్రంతా మొరుగుతూనే
ఉంది. అది మసలది అయి ఉంటే దానిని చంపేసి ఉండేవాడిని అనుకున్ననడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్.
నిద్ర టుక అటూ, ఇటూ దొరులతునన అతడికి కోం పెరిగిపోస్వగింది. మసలది కాకపోయిన్న
వచేి వసంతంలో దానిని చంపెయాెలని నియణయించుకున్ననడు. ఈ నియణమంతో అతడు
తెలలవారేదాకా ఏదో నిద్రపోయాననిపంచాడు.
ఆకల లేకుండానే న్నస్వత చెమెటానికి కూరుిన్ననడు. ఉడకబెటిున గుడలను ఫోర్ితో
పొడుస్తత, ధుభధుభల్కడుతూ, మారిటా్పై చ్చర్రుబుర్రుల్కడుతూ కూరుిన్ననడు. కిటికీలోంచ్చ
ఫమటకు చూసి ఫోర్ి జాయవిడిచ్చనంత ని చేస్వడు.
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అతడి ఇంటి మంద్ద యెగార్ పొలుష్కిన్స, కొతత అటవీ వార్డెను యూరి పెట్రోవిచ్ చువలోవ్
ఉన్ననరు. యెగార్ రాయిని చూపస్తత నవ్వాతున్ననడు.
“ఇవనీన తీసెయిె, మారిటా్,” అన్ననడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్.
“అనీన ఏమిటి, ఫ్యెడార్?”
“ఇదంతా తీసెయిె!” అతడు ఉననటుుండి మొరిగాడు. “ఫలలమీద ఏమీ లేకుండా
శుభ్రంచెయిె!”
మారిటా్ ఫలలని శుభ్రంగా గుడెతో తుడిచే లోలే తలుపు తెరుచుకుని వాళ్లదరూ
ద లోలకి
వచాిరు. కళ్లనొకళ్లల లకరించుకున్ననరు కానీ చేతులు కలలేద్ద. మంద్దగా యెగార్ చెయిె
చాచటం సరికాద్ద కానీ చువలోవ్ చెయిె కలకపోవటంతో ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ ఆతమయక్షణలో
డిపోయాడు.
“నీ

పొదరిలుల

బాగుంది,”

అన్ననడు

యూరి

పెట్రోవిచ్.

“మగుగరికి

కాసత

ఇరుకనిపంచటంలేదూ?”
“ఇరుకా? మాకా? మా ఇంటిలో-” మారిటా్ మొదలుపెటుబోయింది.
“ఆపు!” అరిచాడు ఇంటి మజమాని. “ఇకిడినుంచ్చ వెళ్లల. మం ఏవో వెవహారాలు
మాటాలడుకోవాల.”
మారిటా్ కిగదిలో కొడుకు దగగయకి వెళ్లంది. ఒవా ఆమెవైపు సంజఞ చేసి తాళ్ంచెవి
కంతకి చెవి ఆనించ్చ కూరుిన్ననడు.
“కలతో చేసిన గచుి. బాగుంది.”
“అనినంటికీ డబుఫ చెలలంచాను. అంతా చటుప్రకాయమ ఉంది.”
“చటుం సంగతి న్నెమస్వథన్ననిన అడుగుదాం. ఈలోగా భన నులు ర్రిత చేసుకుందాం:
ఇతడు యెగార్ పొలుష్కిన్స, కొతత అటవీ అధికారి. న్న సభక్షంలో అతడికి అనిన కాగితాలు,
రికరాలు అగించు.”
“న్నకు ఎటువంటి ఆద్వశాలు అందలేద్ద.”
“తాయలోనే అవి నీకు అంద్దతాయి.”
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“అవి అందిన తరాాత్య అనీన అగిస్వతను.”
“నీ సభసెను జటిలం చేసుకోవద్దద, బురాెనోవ్. నువ్వా అగించవలసినవి ఇపుడు
అగించు, నీకు ఆద్వశాలు రేపు అంద్దతాయి. అయథభయిెందా? కాఫటిు మొదలుపెటుు.
ఏభంటావ్వ, యెగార్?”
“మొదలుపెడదాం,” అన్ననడు యెగార్.
“సరే,” ది భణుగుల ఫరువ్వ వద్దలుతుననటుు అన్ననడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్,
“మొదలుపెడదాం.”
వయసగా ర్డండు రోజులపాటు యెగార్ రికరాలను తన స్వాధీనంలోకి తీసుకున్ననడు. ప్రతి
గడెల, ప్రతి కాడి రీక్షంచ్చ చూస్వడు. తరువాత యూరి పెట్రోవిచ్ని టుణంలో దిగబెటిువచాిడు.
తరువాత ఇపుడు తన అధీనంలో ఉనన గుర్రానిన ఫండికి కటిు కోల్కితో కలసి రిజరుా అడవికి
ఫమలుద్వరాడు. రిసిథతులు చకిబెటుటానికి.
“భళ్లల ఎపుడు వస్వతరు?” అడిగింది హారిటీన్న.
“కొనిన రోజులదాకా రాం,” అతడు ఫద్దలచాిడు. “అవసయమైన నులనీన ర్రిత చేస్తదాకా
అకిడే ఉంటాం.”
కోల్కి కళ్లలలను అదిలంచ్చ, చలచలభనటంతో వాళ్లల మభనయాెరు. ఈలోగా టుణం
చేరుకునన యూరి పెట్రోవిచ్ మంద్ద ర్డండు ఆద్వశాలమీద సంతకం చేస్వడు: మొదటిది ఎఫ్. ఐ.
బురాెనోవ్ని ఉదోెగంనుంచ్చ తొలగిస్తత, ర్డండవది వై. ఎస్. పొలుష్కిన్సని నిమమిస్తత. తరువాత
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ ఫోలెరు తీసి తద్దరి చయె చేటువలసిందంటూ నేయ రిశోధన విభాగానికి
నివేదిక రాసి ంపంచాడు. తరువాత హోటలుకి వెళ్ల పెదద అక్షరాలతో ఉతతయం రామటానికి
ర్నుకున్ననడు:
“ప్రిమమైన అమామ...”
ఆ ఉతతయం ర్రితచేస్వక బృకుటి మడివేసి, చాల్కస్తపు శూనెంలోకి చూస్తత కూరుిన్ననడు.
ఆ తరువాత పెనున తీసుకుని రామటానికి ర్నుకున్ననడు, “ప్రిమమైన భరీన్న”. క క్షణం
ఆలోచ్చంచ్చ, దానిని కొటేుసి వటిు “భరీన్న” అని రాస్వడు. ఆ తరువాత అది కూడా కొటేుసి, పెనున
అవతల డేశాడు. ఎంత ప్రమతినంచ్చన్న అతడి ఉద్వదశ్మమిట్ల సష్ుంగా తెలమటం లేద్ద, తను
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చెయాెలనుకునన వాదనలు ఫలంగా అనిపంచటం లేద్ద, అసలు ఉతతయం రాయాలో, వదోద
నియణయించుకోలేకపోతున్ననడు. దాంతో ఆ ప్రమతనం మంద్దకు స్వగలేద్ద.
ఈలోగా యెగార్ అడవిని బాగుచేస్త నిని సంతోష్ంగా చేటాుడు. ఖాళ్ల ప్రద్వశాలోల
తులు తొలగించ్చ, డిపోయిన చెటుల, ఎండిపోయిన కొభమలను పోగులుగా పేరాిడు. కోల్కి,
తనూ రోజూ ఇంటికి వెళ్ల రావలసిన ని లేకుండా తాతాిలక వసతిని నిరిమంచాడు. అయినటికీ
అతడికి సభమం చాలటం లేద్ద. చేతినిండా ని ఉండటంతో అతడికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.
రోజుకి ర్డటిుంపు గంటలు ఉన్నన ఉదమం నుంచ్చ స్వమంత్రంవయకు ఏదో కటి చేస్తతనే
ఉండేవాడు. అతడు ఎంతో ఉతా్హంగా ని చేస్తవాడు. స్వమంత్రభయేెసరికి అలసిపోయి,
కయకమైన హాయైన అనుభూతిని పొంద్వవాడు. నిద్రపోతూ తను చాల్క సంతోష్ంగా
ఉన్ననననుకునేవాడు. నవ్వాతూ నిద్రపోయావాడు, నవ్వాతూ నిద్ర లేచేవాడు, గలంతా నవ్వాతూనే
ఉండేవాడు.
“అబాఫయీ, నువ్వా కవితాం రామగలవా?”
కోల్కి కోంగా మఖ్ం పెటిు ఫద్దలు ఇవాలేద్ద. యెగార్ వదిలపెటుకుండా భళ్లల అడిగాడు.
కోల్కి మఖ్ం ఇంకా కోంగానే ఉంది కానీ, “అది నీకు సంఫంధించ్చన విష్మం కాద్ద,” అంటూ
ఫద్దలచాిడు.
“కానీ ఇది చాల్క మఖ్ెమైన విష్మం,” అంటూ యెగార్ వివరించాడు. “అడవి చుటూు
గోడ కటులేం కాఫటిు రాెటకులు ఎల్క ఇ ఇకిడికి వస్వతరు. అంతటికీ, అనినవేళ్ల్క నేను కాల్క
ఉండలేను కదా. దీని వలల యూరి పెట్రోవిచ్కి కొతత ఇఫఫంద్దలు వస్వతయి. అయిత్య భనం
రాెటకులకోసం స్తచనలు రామవచుి: ఏమి చెమెవచ్చి, ఏది చెమెకూడదో వివరిస్వతం.
అయిత్య అడవిలో స్తచనలు రాస్తత ఏం బాగుంటుంది, చెపు? కవితలు ఎంద్దకు రామ ఇడద్ద అని
న్నకు అనిపస్తంది. క్రభశక్షణ గురించ్చ భంచ్చ కవితలు. అవి చదవటానికి రాెటకులకు
బాగుంటుంది, భనం నిశింతగా ఉండవచుి.”
“సరే,” అంటూ కోల్కి నిటూురాిడు. “ప్రమతినస్వతను.”
స్వథనిక అమెరికనుల అయిన అంకా ప్రజల గురించ్చ కవిత తరువాత కోల్కి కే క కవిత
రాస్వడు – అది పలకజడలు ఉనన అమామయి గురించ్చ, భయణం వయకు నిలచే ప్రేభ గురించ్చ. కానీ
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దానివలల భంచ్చ ఏమీ జయగలేద్ద. ఒల్కె కుజిన్న ఆ కవితను ఒవా బురాెనోవ్కి చూపంచ్చంది,
అందరి నవ్వాల భధె ఒవా దానిని పెదదగా చదివి వినిపంచాడు. ఆ తరువాత చాల్క రోజులపాటు
కోల్కిని ప్రేమికుడని పలచారు. దాంతో అతడు బాగా విచలతుడై సృజన్నతమక యచనలకు భంగళ్ం
పాడాలనుకున్ననడు.
“ఏదైన్న ఉయోగమంటుందంటే రాస్వతను. లేకపోత్య అదంతా వటిు చెతత, న్నన్నన.”
“అల్కగని నేననుకోను,” ఆలోచనగా అన్ననడు యెగార్. “అల్కగైత్య భరి పాట ఏమిటి?”
“పాటలతో ఏమిటి? రాెటకుల మంద్ద భళ్లల పాడబోవటం లేద్దకదా?”
“లేద్ద,” యెగార్ ఫద్దలచాిడు. “అంద్దకు సభమం లేద్ద. సరే... నీకు తెలుసుగా...
నువెవాత్య కవితలు రాయి.”
ఆ భరున్నడు కోల్కి న్నననతోపాటు అడవిలోకి వెళ్లలేద్ద. చేల గాల్కనిన కూడా కిన
పెటేుస్వడు. రూళ్ల పుసతకం, పెని్లు తీసుకుని కవితలు రామటానికి కూరుిన్ననడు. కనుబభమలు
మడివేస్తత, పెదాలు కొరుకుింటూ రామస్వగాడు. అది చాల్క కష్ుభనిపంచ్చంది. కోల్కికి
చభటలు టేుసి, బాగా అలసిపోయాడు. అయిత్య స్వమంత్రానికి తను డిన శ్రభకి పలతం
పొందాడు.
“సరే న్నన్నన, విను.” ప్రేయణకోసం కోల్కి స్వమంత్రం ఆకాశ్ంకేసి చూసి గంతు
సవరించుకుని చదవస్వగాడు:
“రాెటకులూ, గభనించండి
మా మాటలు ఆలకించండి:
అడవి ప్రాంతభంద్ద
భంటలు యగిలంచవద్దద.
అటవీ అధికారి మీ కోసం
కట్టులు కొటిు ఉంచాడు,
అకిడే భంట వెమెండి
ఆనందంగా గడండి.”
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“ఊఁ,” అన్ననడు యెగార్. “భంటల గురించ్చ ఇది బాగుంది. లేకపోత్య వాళ్లల అడవి
మొతాతనేన తగలపెటేుస్వతరు. బాగుంది, కొడుకా, బాగా రాశావ్వ.”
“చీభల గురించ్చ భరొకటి రాస్వను,” తండ్రి ప్రసంశ్తో ప్రోతా్హం లభంచ్చన కోల్కి
చెపాడు. “అది ఇల్కగుంటుంది:
నేను చీభను.
అటవీవాసిని,
కవ్వకుచెటుు కింద
ఉంది న్న నివాసం.
మీ దారిన మీరు
కిగా వెళ్లండి
అంతకంటే మిభమలన
కోరేద్వదీ లేదండి.”
“కవితాం అంటే అది!” భనస్తపరితగా అన్ననడు యెగార్. “ఇది నిజంగా బాగా వచ్చింది.
చాల్క చకిగా రాస్వవ్వ.”
“భరికొనిన రేపు రాస్వతను!” ఉతా్హంతో అరిచాడు కోల్కి. “ఫహుశ్ ఈ పుసతకాననంతా
కవితలతో నింపుతానేమో!”
“అవి కులతంగా ఉండాల,” యెగార్ స్తచ్చంచాడు. “కులతంగా, సష్ుంగా ఉండాల. చీభల
కవిత మాదిరి.”
“అల్కగే రాస్వతను,” కోల్కి ఆతమవిశాాసంతో ఫద్దలచాిడు. “చ్చననగా ఉండి సష్ుంగా
ఉంటాయి... “
భరున్నడు కోల్కిని కవితలు రామటానికి వదిలపెటిు యెగార్ ఇంటికి ఫమలుద్వరాడు.
అకిడ కొనిన చెకిమకిలు చ్చత్రిటిు, కలప మకులు కొటిు, వాటిని ఫండిలోకి వేసుకుని, సహనంతో
వెవహరించే ఫకిచ్చకిిన ప్రభుతా గుర్రానిన కటుుకుని స్వమంత్రం నలలచెరువ్వ దగగరి తాతాిలక
నివాస్వనికి ఫమలుద్వరాడు.
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ఆ మసల గుర్రం సిథయంగా అడుగులు వేస్తత నడుస్తంది. యెగార్ ఒపగాగ దోభలను
తోలుకుంటూ తన రిధిలోని అడవిలో ఇంకేమమి చెమెవచ్చి ఆలోచ్చసుతన్ననడు. మసల చెటలను
కట్టుపులలలకు, ఇళ్ల నిరామణానికి ఎవరూ కొటుకుండా వాటిని గురితస్తత బాగుంటుంద్వమో. ఈ యక్షత
ప్రద్వశ్ం గురించ్చ తెలసి వచేి – వాళ్లను ఆటం ఇక స్వధెం కాద్ద – రాెటకుల కోసం ఏమైన్న
కాయెక్రమాలు

రూపొందిస్తత

బాగుంటుంద్వమో.

క

పెదద

పుసతకంలో

అడవిలోని

శుక్ష్యెద్దలనినంటినీ నమోద్ద చేసి యూరి పెట్రోవిచ్కి ఇస్తత అతడు ఎంతగానో సంతోష్కస్వతడు!
అడవి దారిలో స్వఫీగా స్వగుతునన ఫండిలో కూరుినన యెగార్ ఫెళ్ఫెళ్భంటూ
విరుగుతునన చెటుు చపుడు వినిపంచేంతవయకు తన ఆలోచనలలో భగనమై ఉన్ననడు. పెదద శ్ఫదం
చేస్తత చెటుు నేలను తాకింది. ఆ తరువాత భళ్లల నిశ్శఫదం ఆవరించ్చంది. కళ్లం ల్కగి ఫండిలోంచ్చ
దూకిన యెగార్ రుగందద్దకున్ననడు. హడావిడిగా డుతునన గడెళ్ల చపుడు సష్ుంగా
వినిపసుతండటంతో ఆ దిశ్గా యెగార్ రిగెతతస్వగాడు.
డిపోయిన చెటుు కొభమలను నరుకుతూ ఇదదరు భనుషులు ఉన్ననరు. కానీ ఎంతభంది
ఉననది యెగార్ ల్యకిపెటులేద్ద: ఇదదరు ఉంటే ఇదదరున్ననరు; అయిద్దగురుంటే అయిద్దగురు
ఉన్ననరు. అతడి అధికాయమమిట్ల అతడికి తెలుసు, అంద్దకనే అతడు బమడలేద్ద. వాళ్లల
రోడుెవైపుకి

పారిపోకుండా

అడెంగా

రిగెతుతతూ

కిస్వరిగా

పొదలలోంచ్చ

ఫమటకు

వచ్చి”కదలొద్దద! మీ పేరుల?!” అంటూ అరిచాడు.
ఆ ఇదదరూ వెనకిి తిరిగారు: అది ఫిల, క్రోక్. క చెటుు మొద్దద అడుెడినటుు యెగార్
కిస్వరిగా ఆగిపోయాడు.
“ఆహాఁ!” అన్ననడు ఫిల. “స్వమం చెమెటానికి క భనిష్క వచాిడు.”
కానీ క్రోక్ ఎర్రబారిన కళ్లతో కోంగా చూస్వడు. అతడు ఏమీ మాటాలడలేద్ద. “చాల్క
ఆశ్ియెకయమైన ఘటన,” ఫిల గతకాలపు స్తనహపు రోజుల మాదిరి నవ్వాతూ కొనస్వగించాడు.
“చారిత్రకమైన చయిలని అంటాను. చెటుు మొద్దద చుటూు శఖ్రాగ్ర చయిలు.”
“ఈ చెటుుని ఎంద్దకు కొటేుస్వరు?” చెటుు మొద్దదని కాలతో తడుతూ అమామకంగా
అడిగాడు యెగార్. “దానిని కొట్టుమెటానికి మీకు ఎవరు ఆద్వశాలు ఇచాిరు?”
“అపులు,” ఫిల నిటూురాిడు, కానీ అతడు తన నవ్వాని దాచలేద్ద.
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“ఎంద్దకని అడుగుతున్ననవా? నిధి కోసం. రేపు మూడు అయలీటరు ఖాళ్ల సీస్వలు తీసుకుని
వస్వతం: వాటిలోల పెట్రోలు పోసి స్వమ్రాజెవాదపు యుదధటాెంకులను తగలబెటుభను.”
“ఎవరు

ఆద్వశాలు

ఇచాియని

అడిగాను,”

కఠినంగా

కనించటానికి

యెగార్

స్వధెమైనంతగా తన బృకుటిని మడివేశాడు. “భళ్లల చ్చలలయ నులకు దిగారా?”
“మూడు అయలీటరు సీస్వలనుకో,” కళ్లల చ్చకిలస్తత, పెదాలు చరిస్తత చెపాడు ఫిల.
“మాకు సహామం చేస్తత నీకొక అయ లీటరు ఇస్వతం.”
వింతగా ఊపరి తీసుతనన క్రోక్ వైపు చూసి యెగార్, “ఆ గడెళ్లల ఇటివాండి,” అన్ననడు.
“నీకు గడెళ్లల ఇవాం,” అన్ననడు ఫిల. “అయలీటరు సీస్వ, లేకపోత్య మఖ్ం మీద కి
పోటు – ఏది కావాలో కోరుకో.”
“ఇకిడి అడవికి అధికారిగా నేను -”
“ఇవాాలుకి న్న ఇంటిపేరు ర్పకిన్స,” ఉననటుుండి అన్ననడు క్రోక్. పీపా అడుగునుంచ్చ
వచ్చినటుుంది అతడి గంతు. “ఆ పేరు రాసుకో, పోలీసు న్నయాల్క.”
అతడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అకస్వమతుతగా అంతటా నిశ్శఫదం ఆవహంచటంతో
తుమెమదల ఝంకాయం వినిపంచస్వగింది. ఆ ఝంకారావానిన, ఆ మౌన్ననిన యెగార్ విన్ననడు.
అతడు నిటూురాిడు.
“పోలీసు ఏమిటి? ఆ మాట ఎంద్దకన్ననవ్వ?”
“నువిాపుడు పెదద అధికారివి కదా?” బంగురుగా అన్ననడు క్రోక్. “పెదద అధికారివి కాఫటిు
ప్రజలమీద పెతతనం చేసుతన్ననవ్వ కదూ? పేరుల అడుగుతున్ననవ్వ కదూ? ఇది ఎపుడైన్న చూస్వవా?
దాని జిభమడ, చూస్వవా అంట?”
అల్కగంటూ అతడు న్నటకీమంగా పాతఫడిపోయిన చొకాిని మెడ దగగయ టుుకుని సర్రున
ల్కగాడు. మూకీ సినిమాలోని దృశ్ెం మాదిరి చపుడు లేకుండా చ్చరిగిపోయిన ఆ చొకాినుంచ్చ
చేతులు తీసి, వెనకిి తిరిగి వంగి క్రోక్ చెభటతో తడిచ్చ ఉనన తన వీపుని యెగార్కి ప్రదరిశంచాడు.
“ఇటువంటిది చూస్వవా?”
మరికిగా ఉనన అతడి  ఇనిల్కంటి వీపునిండా నలలటి భచిలు ఉన్ననయి. వెనునర్స
భాగంలో తపంచ్చ ఆ కినుంచ్చ ఈ కిదాకా ఆ భచిలు ఉన్ననయి.
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“కళ్లతమకంగా చ్చత్రించారు,” వెంగెంగా నవ్వాతూ అన్ననడు ఫిల. “క నిపుణుడి
నితన్ననిన గురితంచగలుగుతావ్వ.”
“అందరూ తభ మద్ర వేస్వరు, అందరూ!” అల్కగే నిలఫడి అరిచాడు క్రోక్. “పోలీసులు,
ఎస్.ఎస్. దళ్ం, జయమన్స సిపాయిలు. నీకు కూడా వెయాెలని ఉందా? కానివ్వా! నీ మద్రలు వెయిె!”
“అతడి భారాె, పలలలతోపాటు అతడి ఇంటిని పోలీసులు తగలబెటాురు,” ప్రశాంతంగా
పేరొిన్ననడు ఫిల. “నీ చొకాి తిరిగి వేసుకో, మిత్రమా. అతడిమంద్ద ఇదంతా ప్రదరిశంచాల్న
నిలేద్ద.”
క్రోక్ వినమంగా చొకాి తిరిగి వేసుకుని, మకుి చీది, వాళ్లల అపుడే నరికిన కవ్వకు చెటుు
మొద్దద మీద కూరుిన్ననడు. ఉకిబోతగా ఉన్నన అతడు వణుకుతూ ఉన్ననడు. ఎమకల్కలంటి వేళ్లతో
గడెం చెమెని చెంలను రుద్దదకుంటూ, ద్వద్వ “నేను ఫతికేది ఎపుడు? ఫతకటం మొదలుపెటేుది
ఎపుడు?” అనస్వగాడు.
యెగార్కి

తిరిగి

తుమెమదల

ఝంకాయం,

మౌనన్నదం

వినిపంచస్వగింది.

తన

హృదమంనుంచ్చ భాయమైన జాల జారిడేవయకు ఆగాడు. జాయంతో ఉననటుు వణికిపోతునన క్రోక్ని
చూస్వడు. యెగార్ గంతుని ఏదో గడె నొకేిసుతననటుు అనిపంచటంతో అతడు గటిుగా
గుటకవేస్వడు. అతడి చుబుకం కంపంచస్వగింది. ఆ గడెను అతడు దిగమింగి, మెలలగా, “నేను
చటాునికి ప్రాతినిధెం వహసుతన్ననను.”
“కానీ ఇది ఎవరికి తెలుసుతంది?” అడిగాడు ఫిల. “నీ అడవిలోని ప్రతి చెటూు ల్యకిలో
ఉందా?”
“ప్రభుతాం ల్యకిలో అనీన ఉన్ననయి,” అన్ననడు యెగార్. “అంద్దకే మిభమలన అడవినుంచ్చ
ఫమటకు వెళ్లభంటున్ననను. మీరు చెటుల నయకటం గురించ్చ రేపు నివేదిక తయారు చేస్వతను.
ఇటికి ఆ గడెళ్లల ఇటు ఇవాండి.”
అతడు గడెళ్లను అంద్దకోబోయాడు. ర్డపాటులో ఫిల తనకి దగగయగా ఉనన గడెలని తీసి
ఎతిత టుుకున్ననడు.
“నీకు గడెల కావాలననమాట? దాని రుచ్చ వదాద? చుటుుకిల కి భనిష్క కూడా లేడు,
యెగార్. మం భంచ్చ భనుషులం కూడా కాద్ద... “
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“అతడికి గడెల ఇవ్వా,” ఉననటుుండి అన్ననడు క్రోక్. “న్నకు వెలుతురు ఇష్ుంలేద్ద. చీకటి
అంటే ఇష్ుం.”
చ్చరిగిన చొకాి గుండీలు పెటుుకోకుండానే అతడు పొదలగుండా రుగుతిమెటంతో అతడి
వెనక అది గాలటంల్క ఎగురుతూ కొభమలకు తగులుకోస్వగింది.
“యెగార్, చీకటిలో తాయసడినపుడు భభమలన తపు టువద్దద!”
గడెల కిందడేసి వెళ్లతూ, వెళ్లతూ ఫిల ఆ మాటలు అన్ననడు. కొటేుసిన చెటలను యెగార్
గురితంచ్చ, గడెళ్లల తీసుకుని నిద్రభతుతలో జోగుతునన గుర్రం దగగయకు చేరుకున్ననడు. అతడు
ఫండిలోకి ఎకిి, ఉననటుుండి ఆ మసల గుర్రానిన కొయడాతో ఝళ్పంచ్చ చెరువ్వవైపు దౌడు
తీయించాడు.
భంచ్చ ప్రవయతన మీద కవితలతో చెరువ్వ దగగయ కోల్కి అతడి కోసం ఎద్దరు చూసుతన్ననడు.
ఆ క్షణంలో యెగార్ దానిగురించ్చ మాత్రమ ఆలోచ్చంచదలుచుకున్ననడు.

(తరువాయి భాగం వచేి వాయం)
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