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హంసలను వేటాడొద్దద [20]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: నోనా యురీవాన పాఠశాలకు స్వభగ్రి కొనడానికి అనన నెంతో ట్టణానికి వసుతంది.
యూరి ప్ట్రోవిచ్ గదిలో ఫస చేసుతంది. ఆ రాత్రి ఇదదరి భధయ శారీయక ఆకయషణ
దోబూచులాడుతంది. ఇదదరూ కట్వుతారు. యూరీ తనకు ఇదివయకే ప్ళ్లయిన సంగతి చెపాతడు.
కానీ ఆమె ఇప్పడు అతనితో కలసి ఉండట్ం లేద్ద. నోనా అదం ప్దద విషమం కాదననట్టట
ప్రవరిసుతంది. అకకణ్ణంచి వెళిపోతంది. కొనిన రోజుల తరాాత ఆమె కోసం ఊరు వచిిన యూరీకి
ఆమె అకకడ లేదని, ల్యనిన్సగ్రాడ్ వెళిలందనీ తెలుసుతంది. ఇప్పడు అట్వీ అధికారి ఐన యెగారకు
మాస్కక నుంచి ఏదో సమావేశానికి యభమని ఆహ్వానం అంద్దతంది. అతను ఫమలేదరే మంద్ద
తోడలులడు ఫ్యయడార ఇటొవిచ్ భాయయ మారిటాస వచిి తన బయతను చట్టం బారి నుంచి తప్ంచభని
ప్రాధేమడుతంది. యెగార అవుననడు, కాదనడు. అతనెకికన రైలు మాస్కక ఫమలేదరుతంది. ఇక
చదవండి:—

20
జిలాల కేంద్రంలో యూరి ప్ట్రోవిచ్ లేకపోయేసరికి యెగార డీలాడిపోయాడు. మాస్కక
రైలు ఎకాకడనన మాటేగాని అతడిలో ఏమాత్రం ఉతాసహం లేద్ద. యూరి ప్ట్రోవిచ్ రైలు టికెట్టట
మంద్దగానే తీసుకుని యెగారకి ఇవాభని హోట్లులో ఇచిిన మాట్ నిజమే. చువలోవ్ ఎకకడికి
వెళ్లలడ తెలమలేద్ద కానీ అతడు కూడా ప్రయాణభయాయడు.
యెగార జీవితంలో మొదటిస్వరి స్లలరు ఫరుతలో ప్రయాణ్సుతనానడు. తకుకవ స్వమానుతో
ప్రయాణ్సుతనన అతడి వదద ద్దటి కూడా లేద్ద. అతడి తోటి ప్రయాణ్కులు చాలా మఖ్యమైన
భనుషులు మాదిరి ఉనానరు, ఏవేవో విషయాలు మాటాలడుకుంట్టనానరు. కానీ యెగార వాళ్ల
మాట్లోల

మాట్

కలలేద్ద.

యూరి

ప్ట్రోవిచ్

నుంచి

అతడికి

అంతిభ

సందశ్ం

అందకపోవట్ంవలల ఆ సంభాషణలో పాలుంచుకోవాలని అతడికి అనిప్ంచలేద్ద. ద్దటి
లేకపోవట్ంవలల ఆ రాత్రి అతడికి సరిగా నిద్ర కూడా ట్టలేద్ద. ఇతరులకు నిద్రాబంగం
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కలగిస్వతనని అతడు అటూ, ఇటూ మెసలను కూడా మెసలేలద్ద. తెలలవారేసరికి నిద్రలేమి కాయణంగా
అలసటే కాకుండా, కట్టటలాగా బిగుసుగుపోయి వళ్లల నొప్పలుగా కూడా ఉంది.
యెగారని మాస్కక స్టటషనులో ఎవరో కలసి హోట్లుకి తీసుకుని వెళ్లట్ం వలల అతడి
బయాలు, ఆందోళ్నలు తొలగిపోయాయి.
హోట్లుకి చేరుకునన తరువాత అతడిని తోడొకని వచిిన భనిషి, “నువుా గోషిిలో
మాటాలడవలసి రావచుి,” అని చెపాడు.
“ఎకకడ?”
“గోషిటలో” ఆ యువకుడు క కాగితం తీసి ఫలలమీద ప్టాటడు. “నువుా ప్రతిపాదించవలసిన
అంశాలు కొనినంటిని తయారు చేశాం. వీటిని బాగా అవగతం చేసుకో.”
“అహ్-అలాగే,” అనానడు యెగార. “ఇకకడికి జూ చాలా దూయమా?”
“జూనా?” ఆ యువకుడు ఆశ్ియంగా అడిగాడు. “అది క్రాస్కనప్రెసెనన్సస్వకయా మెట్రో
స్టటషను దగగయ ఉంది. రేప్ప ఉదమం దిగంట్లకలాల సభాసథల వదద ఉండాల.”
“ఇంకా మంద్దగానే అకకడికి చేరుకుంటాను.”
యువకుడు వెళ్లగానే యెగార హోట్లులో ఏదో తినానననిప్ంచి తాను వెళ్లవలసిన
మెట్రోస్టటషనుకి దారి అడిగాడు. తట్టాయిస్తత లఫ్టట ఎకిక తొలస్వరిగా మాస్కక మెట్రో కోసం
భూగయభంలోకి దిగాడు.
జూకి చేరుకునన తరువాత ప్రతి బోనుమంద్ద చాలాస్టప్ప గడిపాడు. ఏనుగు ఉనన చోట్టకి
చేరుకునేసరికి అకకడే అతకుకపోయాడు. సందయశకులు వచిి, చూసి వెళిలపోతనానరు, కానీ తాను
నిజమైన ఏనగుని చూసుతనాననన నభమకం కుదయక యెగార అకకడే ఉండిపోయాడు. ఈ ఏనుగు
ఫజారులో తియగట్ం లేదననది వాసతవమే. కట్టటదిట్టం చేసిన ప్రదశ్ంలో అది నిలఫడి ఉంది. అయితే
అది చాలా స్టాచఛగా వయవహరిస్కతంది: వంటిమీద ఇసుక చలులకుంటంది, ప్లలలు విసిరేసిన
ఫనునలను వాసన చూసి తింటంది. ఏనుగు ప్రతి కదలకను యెగార అనుసరించస్వగాడు. ప్రతిదీ
గురుతంచుకుని, ఆ తరువాత వాటిని కోలాకతో ంచుకోవాలననది అతడి కోరిక. అతడి ఆసకితని
చూసి జూ అట్టండంట్ట కతను లకరించాడు, “భంచి శువు, కదా?”
“శువుకాద్ద – జంతవు,” యెగార సరిచేస్వడు.
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“నిజమే” ఆ అట్టండంట్ట ప్దద వమసుసవాడు. అతడితో మాటాలడట్ం యెగారకి ఇఫబంది
కలగలేద్ద. “బమడాలసంది లేద్దకదా?”
“దనికి? నీకు బమంలేద్ద కదా?”
“లేద్ద.”
“అయితే, ఇట్ట వచిి నాకు సహ్వమం చెయియ. ఏనుగుకి ఆహ్వయం ప్టాటనని మీ ట్టణంలో
గొలు చెప్పకోవచుి.”
“నేనొక చినన ల్యలలో ఉంటాను.”
“అయితే భరింతగా గొలు చెప్పకోవచుి.”
యెగారని అట్టండంట్ట శీతాకాలప్ప నివాస సథలానికి తీసుకెళ్లలడు. అకకడ భరో చినన
ఏనుగు ఉంది. అది బీట్రూట్టల, కాయరెట్టల తింటంది. తన నలలటి తొండంతో యెగారని మెలలగా
వాసన చూసింది.
“తెలవైన జంతవు!” యెగార తనమమతాంతో అనానడు.
యెగారకి అతడు జూ అంతా చూప్ంచి ఏ జంతవుకి ఏ ఆహ్వయం ప్డతారో వివరించాడు.
యెగారని కోతల దగగయకు తీసుకెళ్లలడు గానీ, అతడికి అవి నచిలేద్ద.
“గోలగోలగా అరుసుతనానయి.”
ఉదోయగసుతల కాయంటీన్సలో ఇదదరు కలసి భోజనం చేసి తభ స్టనహ్వనిన ఫలరుచుకునానరు.
యెగార అతడికి సమావేశ్ం గురించి, తభ ఊరి గురించి, ప్రతేయకించి నలలచెరువు గురించి
చెపాడు.
“కప్పడు అది హంసలచెరువు, ఇప్పడది నలలచెరువుగా మారింది.”
“సజీవ అందం అంతరించిపోతోంది,” అట్టండంట్ట నిటూటరాిడు. “కొంత కాలం తరువాత
జూలో తప్ంచి ఫమట్ భనకు ఇవేవి కనడవు.”
“కానీ, ఎంతైనా జూ ప్రకృతికి సరిపోద్ద కదా.”
“అవును – దాంటల సందహం లేద్ద.”
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అందరికంటే ఆఖ్రున యెగార జూలోంచి ఫమట్కు వచాిడు. ఆపాటికి ద్దకాణాలనీన
మూస్టస్వరు.
కక క్షణంపాట్ట అతడు ఆలోచనలో డాాడు. యూరి ప్ట్రోవిచ్ చెప్న కథ, అతడు
ఇచిిన చిరునామా గురుతకు వచాియి. అకకడికి ఎటాల వెళ్లలలో క పోసుసుని అడిగాడు.
అతడి భనసులో సషటమైన ఉదదశ్మేమీ లేద్ద, కానీ చువలోవ్ విచాయ వదనమే అతడికి
గురుతకొస్కతంది.
లఫ్టట ఎలా ఉయోగించాలో తెలమక తొమిమది అంతసుతలు ఎకిక పైకి వెళ్లలడు. శాాస
తీసుకోటానికి కాస్టప్ప ఆగి, ఫ్లలట్ట ఏదో తెలుసుకుని బెలుల కొటాటడు.
“హలో,” టపీ తీస్తత యెగార మంద్దగానే అనానడు, “నేను భరీనా కోసం చూసుతనానను.”
“భరీనాని నేనే.”
పొడవు జుట్టట ఉనన ఆ అమామయి చూప్పలు స్టనహపూయాకంగా లేవు. దాంతో యెగారకి
తలుప్ప దగగయ నుంచునే సంభాషణ మొదలుప్ట్టట్ం తప్ంచి భరో మాయగం లేకపోయింది.
“నేను చువలోవ్ స్టనహితడిని. నా పేరు యూరి ప్ట్రోవిచ్.”
ఏం చేయాలో నియణయించుకోలేకపోతననట్టట, ఆ తట్టాయింప్ప బమంతో కూడుకుననట్టట
ఆమె మఖ్ కవళికలు సషటరుసుతనానయి.
చివరికి రెండ గది తలుప్పలు వేస్తత, “అలాగా,” అంది. “లోలకి రా, వంటింటలకి.”
తన టపీ ఎకకడ ప్టాటలో తెలమక దానిని చేతిలోనే ట్టటకుని యెగార వంటింటలకి
నడిచాడు.
ఇంకెటూ వెళ్లకుండా అననట్టట అతడి వెనువెంట్నే ఆమె నడిచింది.
“ఎవయది, ప్రియా?” అవతల గదినుంచి క ప్పరుషుడి గొంత వినిప్ంచింది.
“నాకోసం

వచాిరులే,”

వంటింటి

తలుప్ప

వేస్తత

ఆమె

ఫద్దలు

ఇచిింది.

“ఎంద్దకొచాివు?”
ఆమె అతడిని కూరోిభనకపోవట్ం యెగారకి సౌకయయంగా అనిప్ంచింది.
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ఫమట్ నిలఫడి ఉండగా ఏమి చెపాలో, ఎలా చెపాలో అతడికి తెలమలేద్ద. కానీ
ఇప్పడంతా సషటంగా ఉంది.
“అవతల గదిలో ఉననది నీ బయత అనుకుంటా?”
“దాంతో నీకేమిటి?”
“నాకేమీ లేద్ద, కానీ అతడికి, ఇప్పడు నిఫడింది.”
“బెదిరించటానికి ఇకకడికి వచాివా?”
“అలాగని ఎంద్దకనుకుంట్టనానవు? నువుా నీకు కావలసినట్టట జీవితానిన జీవిసుతనానవు,
కానీ ఇంకొకరికి అడుా డుతనానవు. ఇది నాయమంగా ఉందా?”
“నీకెంత ధైయయం?”
“ఎంద్దకు ఉండకూడద్ద?” మెలలగా అనానడు యెగార. “నీ బుసబుసలు, రుసరుసలు
చాలంచు. అతడు నీకేం అకాయం చేశాడు?”
“చాలా” ఆమె చిరాకుగా మొహం ప్టిట సిగరెట్టట వెలగించుకుంది. “అదంతా వివరించి
ప్రయోజనం లేద్ద: అతడికి ఇంకా అయథం కాకపోతే ఎటిీ  కాద్ద.”
“వివరించు,” అంటూ యెగార అకకడ ఉనన చినన, ఎర్ర స్తటలు మీద కూరుినానడు.
“అంద్దకే నేను ఇకకడికి వచాిను.”
“నినున ఇకకడినుంచి తనిన తగలేస్వతను. అంతకుమించి నీకు వివయణ ఏమీ లభంచద్ద.”
“ఆ ని నువుా చెమయలేవు,” అనానడు యెగార. “కప్పడు అలా చేసి ఉండేదానివేమో,
కానీ ఇప్పడు కాద్ద. నీ వెనక తలుప్పలు వేసి వచాివంటే నీ కుట్టంబానికి విలువనిసుతనానవని
అయథమౌతోంది.”
“భరినిన బెదిరింప్పలా? చూడు, నాకు -”
“కొదిదగా భంచినీళ్లల ఇస్వతవా,” నిటూటరుస్తత అడిగాడు యెగార. “హోట్లులో తిననదానికి
కడుప్పలో భంట్గా ఉంది.”
అయలోంచి క గాలసు తీసి, “భంచినీళ్లలనా, దాంటలకి ఐసు కూడా కావాలా?” అంటూ
వయంగయంగా అడిగింది.
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దానికి యెగార ఆశ్ియయపోతూ, “భంచినీళ్లల చాలు,” అనానడు.
“భంచినీళ్లల...” ధఢాలుభంటూ గాలసుని ఫలలమీద ప్ట్టట్ంతో నీళ్లల చిందిడాాయి. “తాగి
ఇక వెళ్లల. ప్లలవాడికి తండ్రి అతడు కాదని చువలోవ్కి చెప్ప.”
ఏం మాటాలడుకండా రుచీ, చీ లేని మాస్కక నీళ్లను మెలలగా తాగస్వగడు యెగార.
కిటిీ  దగగయ నిలఫడి సిగరెట్టట తాగుతనన ఆమె భుజం మీదనుంచి అతడివైప్ప కోంగా
చూస్కతంది.
“నానుంచి ఇంకేమి కావాల నీకు?”
“నాకా?” యెగార ఆమె వైప్ప చూస్వడు: ఆమె అంత పొగరుగా ఎంద్దకు వయవహిరిస్కతంది?
“కానీ అతడు నీ బయత.”
“బయత!” ఆమె భుజాలు విరుచుకుని మొహం అసహయంగా ప్టిటంది.
“మీ చువలోవ్ ద్దంగ మీద బుడి లాంటివాడు.”
“తిట్టట్ం పొగడట్ం కాద్ద: ఎంత తిటిటనా అలసిపోవు.”
“స్త్రీని అవమానించి గభనించకపోవట్ం – అదమైనా ప్దదభనిషి తయహ్వనా!”
“అతడు అట్టవంటి భనిషి కాడే,” యెగార అనుమానంగా అనానడు. “యూరి ప్ట్రోవిచ్
గౌయవనీమ వయకిత.”
“గౌయవనీయుడా?!” భరీనా వెకికరింతగా అంది. “నిజాయితీగా చెప్ప: క భహిళ్,
కవేళ్, ఫలహీన క్షణంలో, క్షణ్కాకయషణలో క వయకితతో డు-” ఆమె భధయలోనే ఆపేసి, “అద,
క రాత్రి గడిప్తే భరునాడు ఉదమం డబుబలు ఇవాాలనన ఇంగిత జాానం ఉండొదాద?”
“నాకా ఇంగిత జాానం ఉండొచుి, కానీ డబుబలే లేకపోవచుి.”
“అది చాలదననట్టట, నేను అతడిని ప్రేమిసుతనాననో లేదో తెలుసుకోకుండా ననున లాకెకళిల నా
పాస్పోరుటలో ఆ వెధవ మద్ర వేయించాడు.”
“అంద్దకు నినేనభనాన ఫలవంత ప్టాటడా?”
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“అదం ప్రశ్న,” ఆమె అకస్వమతతగా నవిాంది. “నేను మూరుురాలగా వయవహరించాను –
అదగా నీకు కావలసింది? మొదటల నాకు కూడా ఆ ఆలోచన బాగుందనిప్ంచింది: చాలా
రొమాంటిక్గా అనిప్ంచింది! ఆ తరువాత సృహలోకి రాగానే అకకడినుంచి పారిపోయి వచాిను.”
“పారిపోయావు,” యెగార ఎగతాళిగా అనానడు. “భరి మద్ర సంగతి ఏమిటి? దానినుంచి
ఎలా పారిపోతావు?”
పొడవు జుట్టట అమామయి మౌనం ఆందోళ్నకయంగా ఉంది. ఆమెను చూస్టత యెగారకి
ఉననట్టటండి జాల కలగింది. సంభాషణ సభమంలో వాళ్ల పాత్రలు తారుమారైనట్టట ఉనానయి:
ఇప్పడు వంటింటిలో అతడే ీ లక వయకిత. ఆ విషమం ఆ ఇదదరూ గురితంచారు.
“నా పాస్పోరుట పోయింది,” ఆమె సాయంలో నేయభావన. “అతడు కూడా అద చేస్టత పోలా,
ఏం?”
“నువుా మోసంచేసి అతడిని కూడా అద చెమయభంట్టనానవా? కొతత వయకితతో ఎలా ఉంది?”
“అంతా బాగుంది.”
“చట్టప్రకాయం మీ సంఫంధం ఏమిట్ని... “
“మేం చట్టఫదధంగా వివాహం చేసుకునానం.”
“అయోయ, దవుడా!”
యెగార కకస్వరిగా పైకి లేచి, వంటింటల అట్ట, ఇట్ట చారుల చెమయస్వగాడు. అతడి
కదలకలను భరీనా శ్రదధగా గభనిస్కతంది, ఆ గభనింప్పలో ప్లలల మాదిరి విశాాసం
ప్రకటితమౌతోంది.
“మీరిదదరూ బాగానే ఉననయనానవు కదూ?”
“ఆ-అవును.”
“అతడిని ఇకకడికి ప్లువు.”
“ఏమిటి?” ఆమె క్షణంలో భళ్లల బిగుసుకుపోయి, కోంగా మారిపోయింది. “ఈ క్షణమే
ఇకకడినుంచి ఫమట్కు నడువు. లేకపోతే పోసుసులను -”
“అయితే పోసుసులను ప్లువు,” యెగార ప్రశాంతంగా అంటూ భళ్లల కూరుినానడు.
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భరీనా కిటిీ వైప్పకి తిరిగింది. జారిపోయిన భుజాలను నిససహ్వమంగా ఎగరేసింది. తన
బయతను తలుచుకని బమడి ఆ అరిచితడి మంద్ద ఆమె నిశ్శఫదంగా రోదించస్వగింది.
యెగార నిటూటరాిడు. “ఈ విషమం ఫమట్డినప్పడు భరీ సభసయ అవుతంది:
ఎంతలేదనాన చట్ట అతిక్రభణ జరిగింది కదా.”
“ఇకకడినుంచి వెళిలపో!” ఆమె మెలలగానే అరిచినంత నిచేసింది. “అసల్యంద్దకు వచాివు?
నాకు బెదిరింప్పలంటే అసహయం!”
“ఏమిటీ నువుా అసహియంచుకునేది?”
ఆమె ఏమీ మాటాలడలేద్ద. యెగార తన టపీని చేతలోల నలుప్పతూ తలుప్పవైప్ప
ఫమలుదరాడు.
“ఆగు!”
యెగార ఆగలేద్ద. అతడు కావాలనే వంటిట్ంటి తలుప్ప శ్ఫదభయేయట్ట్టట వేస్వడు. ఆమె
కిటిీ  దగగయ కోంగా, నిససహ్వమంగా ఏడవట్ం వినడుతూనే ఉంది. అతడు రెండవ గది తలుప్ప
తెరుచుకుని వెళ్లలడు.
ఫలల దగగయ క యువకుడు ప్పసతకాలతో కుస్లత డుతనానడు. అతడు తల్యతిత యెగారతో
చూప్పలు కలపాడు, కళ్లల మిట్కరించి నవాాడు. తరువాత, “ఈ ని పూరిత చెమయటానికి తంటాలు
డుతనానను. సెప్టంఫరులో నాకు టాట వసుతంది.”
ఆ గదిలో క మూలనునన ఉయాయలలో క ప్లలవాడు నిద్రపోతూ ఉనానడు. ఆ యువకుడు
వళ్లల విరుచుకుంటూ వివరించాడు, “రాత్రి కాళ్లశాలకు వెళ్లతనానను. చాలా కషటడాలస
వస్కతంది!”
ఫహుశా, ఆ గదిలో చాలా నిశ్శఫదంగా ఉందమో, యెగారకి కకస్వరిగా రెండు చెవులూ
వినిప్ంచకుండా పోయాయి, దాంతో అతడికి తమెమదల ఝంకాయం మాత్రమే వినిప్ంచస్వగింది.
జాలతో అతడి గుండ ఫరువెకికపోయింది. అతడి గొంత మూగవోయింది, చుబుకం వణకస్వగింది.
వంటింటల భరీనా ఏడుతో కూడిన ఎకికళ్లల యెగారకి వినిప్సుతనానయి.
“ట్టటవదలకు,” అని ఆ యువకుడికి చెప్ మెలలగా గదిలోంచి ఫమట్కు వచాిడు.
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యెగార హోట్లుకి తిరిగి వచేిసరికి బాగా ఆలసయభయియంది. హ్వరిటీనా ప్టిటచిిన రొట్టట
తిని, క గాలసు నీళ్లల తాగి డుకునానడు. అతడికి అలవాట్ట ఉననదానికంటే భంచం మెతతగా
ఉననటిీ  ఎంత ప్రమతినంచినా నిద్ర ట్టలేద్ద; అట్ట తిరుగుతూ, ఇట్ట తిరుగుతూ, నిటూటరుస్తత
రాత్రంతా గడిపాడు.
ఆ భరునాడు అతడు లేదాదభనుకుననదానికంటే బాగా ఆలసయంగా నిద్ర లేచాడు.
కాలకృతాయలు తీరుికుని కింద కాయంటీన్సకి వెళ్లలడు. అకకడ చాలాభంది వయసలో ఉనానరు.
అకకడుననంతస్టప్ప ఆలసయం అవుతందమోనని అతడు ఆందోళ్న డుతూనే ఉనానడు.
హడావిడిగా తినానననిప్ంచి సమావేశ్ సథలానికి రిగెతాతడు. ప్రతిపాదనలతో అతడికి
ఇచిిన కాగితానిన చూడలేద్ద సరికదా దానిని గదిలోనే భరిచిపోయాడు.
తన పేరు ప్లచినప్పడు గానీ అతడికి ఆ కాగితం సంగతి గురుతకు రాలేద్ద.
“...ఉదాహయణకు యెగార పొలుషికన్సలాంటి వాళ్లను తీసుకోండి. అతడి నిస్వాయధ స్టవ
దాారా నిరాసకితకయమైన ని అంటూ ఉండదని, ని ట్ల నిరాసకితకయమైన దృకధం మాత్రమే
ఉంట్టందని నిరూప్ంచాడు. కామ్రేడ్స, పొలుషికన్స తన నిని ఎలా అయథం చేసుకునానడ ఇప్పడు
నేను

చెబోవట్ం

లేద్ద:

కొంత

స్టటల

అతడే

ఆ

విషయాలు

చెప్పతాడు.

నేను

చెదలుచుకుందలాల...”
భంత్రిగారు ఏం చెదలుచుకునానరో ఆ తరువాత యెగార వినలేద్ద. అతడి వళ్లంతా
చలలటి చభట్లతోటి తడిచిపోయింది: కాగితాలు హోట్లులో ఉండిపోయాయి, వాటిలోల ఏమందో
యెగారకి ఇసుభంతైనా అవగాహన లేద్ద. మిగిలన ఉనాయసం అంతస్టపూ ఎలాగో ఉగగఫట్టటకుని
కూరుిని విరాభం ప్రకటించగానే అతడు తలుప్పవైప్పకి నడవస్వగాడు. హోట్లుకి వెళిల ఆ
కాగితాలు తాయగా తెచుికోవాలనన ప్రమతనంలో ఉనానడు. తలుప్ప దాకా చేరుకునానడ లేదో ఎవరో
మైకులో ప్రకటిసుతనానరు:
“యెగార పొలుషికన్సని వేదిక మీదకు రావలసిందిగా కోరుతనానను. భరొకస్వరి... “
“ననేననా ప్లుసుతంట్?” యెగార తన కకనునన వయకితనిఅడిగాడు. అతడు ఫమట్కు
వెళ్లటానికి తలుప్ప నెడుతనానడు.
“నువుా పొలుషికన్సవి అయితే, ప్లచేది నినేన... “
హంసలను వేటాడొద్దద

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

“అహ్-అలాగా!” అంటూ యెగార వెనకిక తిరిగి వేదికవైప్పకి నడవస్వగాడు.
భంత్రి స్వథనంలో పోడిమం దగగయ చైయమన్స ఉనానడు, అతడి చుటూట కొంతభంది మూగి
ఉనానరు. తనని ఎంద్దకు ప్లచాయని యెగార అడగగానే వాళ్లందరూ అతడివైప్పకి తిరిగి తభ
కెమేరాలు సిదధం చేసుకునానరు.
“కొనిన ఫ్యటలు తీసుకుంటాం. కొంచెం ఇట్ట తియగండి.”
వాళ్లల తియగభననట్టలాల యెగార తిరుగుతనానడే కానీ సభమం వృధా అవుతోందనన
అసహనంతో ఉనానడు. ఆ తరువాత వాళ్లల ప్రశ్నల వయషం కురిప్ంచారు: అతడు ఎవరు, ఎకకడి
నుంచి వచాిడు, అతడి ఆలోచనలు ఏమిటి. అతడేదో ప్రతేయకంగా మాటాలడుతనాననని అనుకోలేద్ద
కాఫటిట వివయంగానే చెపాడు. దాంతో ఆ సంభాషణ చాలాస్టపే కొనస్వగింది. అతడు గురితంచే లోప్ప
విరాభ సభమం అయిపోయింది. యెగార అకకడినుంచి తప్పకునానడు కానీ ఫమట్కు వెళ్లటానికి
వీలులేక తిరిగి తన స్వథనంలో కూరుినానడు. ఇక భళ్లీ విరాభం ప్రకటించినప్పడే హోట్లుకి
వెళిలరావాల.
మొదటి ఉనాయసకుడు ధారాళ్ంగా మాటాలడాడు. అతడు మాటాలడింది యెగారకి నచిి
అందరికంటే ఎకుకవస్టప్ప తట్టల కొట్టట్ంతో తన పేరు ప్లచింది అతడికి భళ్లల వినడలేద్ద.
“యెగార పొలుషికన్స, సిదధంగా ఉండాల.”
“ఏభంట్టనానరు?”
“సిదధంగా ఉండభంట్టనానరు.”
“అంటే ఏమిటి?”
“ష్ష్ష్!” వెనకనుంచి ఎవరో వాళ్లని నిశ్శఫదంగా ఉండభనానరు.
ఏం మాటాలడాలోనని ఆలోచించుకుంటూ యెగార మౌనంగా అయిపోయాడు. అతడికి
బాగా చభట్లు టేటస్వయి. ఆ ఆలోచనలోలడి మాటాలడుతనన వయకిత ఉనాయసం సగం విననే లేద్ద.
రెండవ సగం వినానడు. దాంతో అతడు తీవ్రంగా విభేదించాడు. ఆ తరువాత కొంత ప్రశాంతత
చేకూరింది.
“భనకి భరినిన చటాటలు కావాల,” ప్రసంగం చేసుతనన వయకిత అంట్టనానడు, అతడి మాట్లతో
అతడే బమంకయంగా మారాడు. “భనం కఠినంగా వయవహరించాల. శిక్షలు...”
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ఎవరిని శిక్షంచాల? అనాసకితతో – ఏదో భరాయద కోసం – యెగార తట్టల కొటాటడు.
అప్పడు అతడి పేరు ప్లవట్ం వినిప్ంచింది:
“ఇప్పడు యెగార పొలుషికన్స ఏం చెప్పతాడ విందాం.”
“నేనా?” యెగార లేచి నిలఫడాాడు. “తరువాత మాటాలడితే పరాాలేదా? నేను, అది...
కాగితాలు భరిచిపోయాను.'''
“ఏం కాగితాలు?”
“నేను మాటాలడవలసినది రాసిచిిన కాగితాలు హోట్లులో భరిచిపోయి వచాిను. కక
నిమిషం ఆగండి. రుగున వెళిల వాటిని తీసుకువస్వతను.”
ప్రేక్షకులు అతడిని సయదాగా ఆట్ టిటంచస్వగారు:
“కాగితాలు లేకుండా మాటాలడు!”
“అది ఎవరు రాస్వరు?”
“రా, పొలుషికన్స!”
“పోడిమం దగగరికి ద,” అనానడు చైయమన్స.
“ఎంద్దకు?” అంటూనే యెగార మెట్లవైప్పకి కదిల ఫమట్కు వెళ్లబోయాడు. “చెపాను
కదా, రిగెతతకునివెళిల తీసుకని వస్వతను. వాళ్లల... అంటే ... అవి ఫలలమీద ఉనానయి.”
“వాళ్లల ఎవరు?”
“వాళ్లల నాకు కాగితాలు ఇచాిరు, నేను వాటిని భరిచిపోయి వచాిను.”
అతడి మాట్లు వినడనంత ప్దదప్ట్టటన శ్రోతలు నవేాస్వరు. కాని యెగార భనసు
నవుాలకు చాలా దూయంగా ఉంది. మైకు మంద్ద నేయభావనతో తలవంచుకుని నిలఫడి
నిటూటరాిడు.
“ఇతరులు రాసిన కాగితాలు లేకుండా మాటాలడలేవా?” భంత్రి అడిగారు.
“అదీ, నేను... సరైన విషయాలు మాటాలడకపోవచుి.”
“సరైనద మాటాలడతావు. మైకు అంద్దకో. సిగుగడకు, పొలుషికన్స!”
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యెగార అయిషటంగా మైకు అంద్దకుని భంచినీటి గాలసులో పైకి లేసుతనన బుడగలను
చూడస్వగాడు. శ్రోతలు భరుక్షణం నిశ్శఫదంగా మారిపోయారు. అతడివంక తేరిపాయ చూస్తత,
అతడు చెపేది వినటానికి నవుాతూ ఎద్దరు చూసుతనానరు.
“భంచి భనుషులారా!” యెగార ప్దదగా అనానడు. దాంతో శ్రోతలు భరోస్వరి ప్దదప్ట్టటన
నవాారు. “మీ నవుాలు కక నిమిషం ఆండి: నేను మిభమలన భంచి చేసుకోవాలనుకోవట్ం లేద్ద.
నేను భనుషులు భంచివాళ్లల అంట్టనానను!”
అందరూ కక క్షణం నిశ్శఫదంగా మారిపోయారు. ఆ తరువాత సబ కయతాళ్ధానులతో
మారుమోగింది. యెగార మఖాన క నవుా వాయప్ంచింది.
“ఆగండాగండి, నేను ఇంకా మాటాలడనే లేద్ద. ఇందాక క వకత మాటాలడినదానితో నేను
ఏీ బవించట్ం లేద్ద. అతడు భరినిన చటాటలు కావాలంట్టనానడు. కానీ భనకు చటాటలు చాలానే
ఉనానయి.”
“అవును!” అనానరు భంత్రి. “వాటిని ఉయోగించుకుంటే చాలు.”
“అవసయం భనకు పాఠాలు నేరుతంది,” అనానడు యెగార. “అయితే ఆ అవసయం
ఏయడకూడదని కోరుకుంటాను. స్వయుధ సైనికులను నిమమించి భన ని భనం చేసుకుంటూ
ఉంటే ని తేలక అవుతంది. అయితే భనకు కావలసినంత భంది సైనికులు ఉండరు.”
భళ్లల కయతాళ్ ధానులు మోగాయి. ఎవరో అరిచారు:
“ఇంకా చాలా ఉంది, మిత్రమా!”
“ఇదిగో, ననున గందయగోళ్యచవద్దద – నా ధోయణ్లో ననున చెనివాండి. మీరు, నేను
క భంచి ఆశ్మం కోసం నిలఫడాాం. భంచి ఆశ్యాలకు సంతోషంగా ఉండాల, విచాయంగా
కాద్ద. చెడు నుంచి చెడు ప్పడుతందని భనకు తెలుసు, అయితే భంచి నుంచి భంచి ప్పడుతందని
భనం భరిచిపోతంటాం. అయితే అద మఖ్యమైన విషమం!”
యెగార అంతకు మందెననడూ సబలో మాటాలడలేద్ద, కాఫటిట అతడికి ప్రతేయకంగా
ఆందోళ్న ఏమీ లేద్ద. అతడిని మాటాలడభనానరు, అతడు మాటాలడుతనానడు. అతడు పాట్
పాడినంతగా హ్వయిగా మాటాలడస్వగాడు.
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“నా అనుబవం ంచుకోభనానరు. ంచుకోవట్ం ఎంద్దకు? అందరూ కేయకంగా
చెమయటానికా? దానివలల ప్రయోజనం ఏమంది? గొర్రెల బొచుి కూడా వేరు వేరు యంగులోల
ఉంట్టంది. ఇక భనుషుల విషయానికి వస్టత దవుడే అందరినీ వేరువేరుగా సృషిటంచాడు. అంతా
కేయకంగా ఉండట్ం కోసం భనం పోరాడట్ంలేద్ద, తేడాల కోసం పోరాడుతనానం. అప్పడు
అందయం సంతోషంగా ఉంటాం.”
యెగార చెపేది నవుాతూ వింట్టనానరు: అయితే అతడు చెపే ప్రతి మాట్ ఆసకితతో
వింట్టనానరు. యెగార ఆ విషమం గురితంచి సంతోషించాడు.
“అయితే ఈ రోజులోల సంతోషం అంతగా వెలలవిరిమట్ం లేద్ద. నేను నలలచెరువు దగగయ ని
చేసుతనానను. కప్పడు దాని పేరు హంసలచెరువు. భన దశ్ంలో ఎనిన నలలచెరువులు
ఉనానమనుకుంట్టనానరు? ఆలోచించటానికే బమంగా ఉంది! కాఫటిట భనం వాటికి కొతత పేరుల
ఇవాాల: హంస, బాత, కొంగ, ఏదో కటి; నలుప్ప మాత్రం కాద్ద – అదీ భన ని!”
భళ్లల కయతాళ్ధానులు మారుమోగాయి. తన కోసం ప్టిట ఉంచిన భంచినీటి గాలసువైప్ప
యెగార ఒయగా చూస్వడు, దాంటలంచి బుడగలు ఆగిపోవట్ంతో అతడు క గుకక తాగాడు. అతడు
మఖ్ం చిటిలంచాడు: ఆ నీళ్లల చగా ఉనానయి.
“భనభంతా కే ఇంటల ఉంటాం, కానీ అందయం మజమానులం కాద్ద. ఎంద్దకలా?
భనుషులం అంతా గజిబిజి చేస్టస్వతం. కవైప్పన ప్రకృతి భన ఇలుల అని నేరుతారు. కానీ
ఇంకొకవైప్ప ఏభవుతోంది? ప్రకృతి తలలని భనం అణ్చివేసుతనానం. అయితే ప్రకృతి తలల
దానినంతటినీ బరిస్కతంది. ఆమె మెలలమెలలగా చనిపోతూ ఉంది. అయితే ఏ భనిషీ ఆమెకి ప్రభువు
కాడు. తనని తాను ప్రభువని చెప్పకోవట్ం హ్వనికయం. భనిషి ఆమెకు కొడుకు మాత్రమే, ఆమె ప్దద
కొడుకు. కాఫటిట జాగ్రతతగా ఉండాల – అభమని కాటికి ంవద్దద.”
అందరూ తట్టల కొటాటరు. చెయియ ఊప్పతూ యెగార పోడిమం నుంచి వెళ్లలడు. అయితే
వెంట్నే తిరిగి వచాిడు.
“కక నిమిషం, క విషమం భరిచిపోయాను. ఈ వేసవిలో ఎవరైనా వినోద యాత్రలకు
వెళ్లలలనుకుంట్టంటే మా దగగయకు యండి. మా దగగయ ప్పట్టకొకుకలు ఉనానయి, రేగుండుల ఉనానయి,
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డవల అదెద కేంద్రంతో మకోవ్ ప్రొకొప్చ్ ఉనానడు. డవల మీద బొభమలు వేదాదం – క
బాతప్లల, క ందిప్లల – ఆ తరువాత డవల ందాలు వేదాదం!”
సబ అంతా నవుాలు, తట్లతో నిండిపోగా అతడు తిరిగి తన స్వథనానికి చేరుకునానడు.
ఆ సమావేశ్ం రెండు రోజులపాట్ట జరిగింది. ఆ రెండు రోజులూ వేదిక వదద యెగార
పేరును ప్రస్వతవిస్తతనే ఉనానరు. కొందరు అతనితో విభేదించారు. అడవులు చనిపోతంటే
మాట్లవలల ప్రయోజనమేమంది? ఇతరులు అతడిని సభరిధంచారు: భనం జయించింది ఇక
చాలు. కక క్షణం ఆగి చుటూట రికించి చూడాల. నలలచెరువులనినంటినీ భళ్లల సజీవంగా
మాయిటానికి ప్రాధానయతనివాాలని భంత్రి మగింప్ప సందయభంగా తీరామనించాడు, దీనిని యెగార
పొలుషికన్స కాయయక్రభంగా ప్రకటించాడు. ఆ తరువాత యెగారకి ప్రశ్ంస్వ త్రానిన ఇచిి, అందరూ
మెచుికునానరు. అతడి ఖ్రుిలకు డబుబలు, తిరుగు ప్రయాణానికి టికెకట్టట ఇచాిరు.
యెగార హోట్లుకి తిరిగి వెళ్లలడు. అతడి తిరుగు ప్రయాణం రేప్ప, ఆ రోజంతా ద్దకాణాలు
తిరుగుతూ, సరుకులు కొంటూ గడిప్ ఉండాలసంది. తను తీసుకెళ్లలలసన సరుకుల జాబితాను
చూస్వడు యెగార, తన దగగయ ఉనన డబుబ ల్యకకప్ట్టటకునానడు, తనకిచిిన ప్రశ్ంస్వ త్రానిన
సంతోషంగా చూసుకునానడు, ఆ తరువాత జూకి ఫమలుదరాడు.
అకకడి వాళ్లకు అయథభయేయలా చెమయటానికి అతడికి చాలా సభమం టిటంది. అందరికంటే
పైఅధికారిని కలవాలసవచిింది. అతడికి కూడా ఏదీ నభమశ్కయంగా అనిప్ంచట్ం లేద్ద.
“హంసలు ఏమిటి? ఇది వాయపాయ సంసథ కాద్ద.”
“నేనే వెళిల వాటిని ట్టటకుంటాను, అవి ఎకకడ ఉనానయో చెండి చాలు. ఇప్పడు
మాకుననది నలలచెరువు, కానీ కప్పడు అకకడ హంసలు ఉండేవి. భంత్రి కూడా ఈ కాయయక్రమానికి
నా పేరు ప్టాటరు. ఇది నా పేరుతో ఉనన కాయయక్రభం కాఫటిట నేనే మొదలుప్టాటల.”
“కానీ నేను చెప్పతనానను కదా -”
“నేను కూడా చెప్పతనానను: ఇకకడ కాకపోతే నాకు అవి ఎకకడ దొరుకుతాయి? మీ దగగయ
చెరువు నిండా హంసలు ఉనానయి. కనీసం వాటిని నాకు అప్పగా ఇవాండి, లేదా డబుబలు
తీసుకోండి.”
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అతడి వయవహ్వయ శైల యెగారకే ఆశ్ియయం కలగించింది: తన జీవితంలో ఎప్పడూ
అధికారులతో ఇలా మాటాలడి ఉండలేద్ద. ఇప్పడు అతడి మాట్లకు, ధైరాయనికి కొదవ లేద్ద –
అతడి హృదమంలో స్టాచఛను అనుభూతి చెంద్దతనానడు.
వాళ్లల రోజంతా వాదించుకునానరు. ఇంకా పైఅధికారులను కలస్వరు, కొనిన వినతి త్రాలు
తయారు తేస్వరు. చివరికి క ందం కుద్దయికునానరు. దాని ప్రకాయం యెగారకి రెండు
హంసలను ఇచాిరు. వాటిని ంజయంలో ప్డుతండగా రెకకలు ట్ట్పా కొట్టటకునానయి; యకతం
కారేలా యెగారని పొడిచి ప్టాటయి. ఆ తరువాత రైలేాస్టటషనుకి రిగెతాతడు. అకకడ భరొక తలనెప్
ఎద్దయయియంది. అకకడ కూడా ఫతిమాలాడు, వినతి త్రాలను ఇచాిడు. చివరికి తనకి కావలసింది
స్వధించాడు. అయితే సరుకుల బోగీలో వాటితోపాట్ట అతడు కూడా ప్రయాణ్ంచవలసి ఉంట్టంది.
ఈ ఉరుకులు, రుగులతో రోజు గడిచిపోయింది. చివరికి రైలు దగగయ నిలఫడినప్పడు
తాను కొనవలసిన వసుతవుల సంగతి అతడికి గుయతకువచిింది. అప్పడు సభమం మించిపోవట్మే
కాకుండా, అతడి దగగయ డబుబలు కూడా ఎకుకవ లేవు – ఉననదంతా హంసలకే ఖ్యియిపోయింది.
అకకడ స్టటషనులో ఉనన వసుతవులు ఏవో యెగార కొనానడు. రెండు పూరీలు తిని వచేిసరికి రైలు
ఫమలుదయనే ఫమలుదరింది. ంజయంలోని హంసలు బుసలు కొడుతూ, గోలగోలగా
అయవస్వగాయి. యెగార తన కోట్ట కప్పకుని ంజయం దగగయగా డుకునానడు.
అతడికి కలలో ఏనుగులు కనిప్ంచాయి...

(తరువాయి భాగం వచేి వాయం)
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