హంసలను వేటాడొద్దు [21]
మూలం: బోరిస్ వాసిల్యెవ్
అనువాదం: కె. సురేష్

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

ఄనువాదం: హంసలను వేటాడొద్దు [21]
మూలం: డంట్ షూట్ ద వైట్ స్వాన్సస
మూల యచయత: బోరస్ వాసిల్యెవ్
ఄనువాదకుడు: కె. సురేష్
ప్రచుయణ: కినిగె త్రిక http://patrika.kinige.com

కాలం: సెప్టంఫరు 2014
శాశ్ాత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=3566
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

హంసలను వేటాడొద్దు [21]
దీని మంద్ద భాగం
జరగిన కథ: ఒక
.

క

క

.

.

క

క

క
.

క
.

క

.

.
. ఆక చదవండి:—

21
“నా జీవితానికి శామైన నా ఫతుకుకి భాయమైన ఎంద్దకూ నికిరాని ఄసభరుుడైన నీ మీద
దేవుడైనా జాల...”
హారటీనా మంద్ద యెగార్ సిగ్గుతో తలవంచుకుని నిలఫడి ఈనాాడు. ప్దు ంజరాల్లోని
హంసలు పామల మాదిర బుసకొడుతునాాయ.
“ఄందరకీ డబుు సంపాదించేవాళ్లో మొ డుగా దొరుకుతారు వాళ్ో ఆళ్లో సంనాంగా
ఈంటాయ వాళ్ో భాయెలు చిలకల మాదిర కులుకుతూ ఈంటారు!”
“వాటి రెకకలు కత్తిరంచభనాారు,” ఈనాట్టండి యెగార్ ఄనాాడు. “లేకపోతే ఄవి
దక్షిణానికి ఎగిరపోతాయ.”
హారటీనా

ప్దుగా

ఏడాస్వగింది.

సిగ్గుతో,

కోంతో,

నిససహామతతో.

రెకకలు

కత్తిరంచటానికి కత్తియ కోసం యెగార్ రగెతాిడు. ఄకకడ, తన ఆంట్లో ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ డీడీ
నవుాతునాాడు.
“ఏమీ చేతకాని ఄసభరుుడు! బుర్రలేని మొద్దు! ఆలంటి వాడు భరొకడు లేడు!”
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ఄతడిని చూసి ప్రత్త కకకూ  నవాస్వగారు: మాస్కకల్ల సరుకులు ఏమీ కొనకుండా పోయ
పోయ హంసలను తీసుకువచ్చాడు! ఄప్పుల్ల డాాడు, ఉరవాళ్ోను నిరాశ్రచ్చడు, భాయెను
బాధప్టాటడు. కకకమాటల్ల చెపాులంటే ఏమీ చేతకానివాడు.
మకోవ్

ప్రొకొపిచ్

కకకడే

నవాలేద్ద.

“రాెటకులకు

అకయషణగా

ఈంట్ంది,”

ఄనామాటలతో దానిని అమోదించ్చడు.
కోలకకి నవుా కకకటే తకుకవయెంది. వాళ్ో నానా మాస్కకల్ల ఏనుగ్గలను చూసి
ఄచెారువంద్దతునా తరుణంల్ల ప్దనానా ఫ్యెడార్ని విచ్చయణకు మూడుస్వరుో పిలచ్చరు. ఇ
కాయణంగా ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ చటాటల ప్పసికం కొని దానిని కంఠసిం చెమెస్వగాడు, “ఆలుో
తీసేసుకుంటారు లగ్గంది. రసిుతులు ఄలగే కనడుతునాాయ.”
మారటాస ప్దుగా రాగం ఄంద్దకుంది, ఓవా వణకస్వగి కుకకపిలోను మంచెమెటానికి
రగెతాిడు. కోలక ఎలగో, ఄదీ అ క్షణానికి, అ నినుంచి ఄతడిని వియమం చెమెగలగాడు.
“భభమలా ఆలుో ఖాళీ చేయసేి ప్రతీకాయంగా దానిని తుకుండా మంచేస్వి!”
ప్రత్తన బూనినట్ో చెపిున అ మాటలను ఄనుమానించటానికి లేద్ద: అ కుకకపిలోను
మంచెమెగలడు. అ తరువాత ఏ కాయణంగానో ఓలె కుజినా వింతగా ప్రవరించస్వగింది,
ఓవాతో సేాహం మానేసింది. అమె అడపిలోలతో త్తరుగ్గతూ కోలక తన వంటడుతునాట్ట ఏదేదో
వదరుతోంది.
యెగార్ అ భరునాడే చెరువుకి ఫమలుదేరాడు. హంసలకు ఆలుో కటిట వాటిని
వదిలప్టాటడు.

ఄవి

మొదట

గోలగోలగా

ఄరచ్చయ,

కత్తిరంచిన

రెకకలను

టటపా

కొట్టకునాాయ, కాసేప్ప పోటాోడుకునాాయ కూడా. కానీ చివరకి నెభమదించ్చయ. తభ గూటిల్లను,
నీటిల్లను త్తరుగ్గతూ కకకకన ఈంట్నా రెండు కుట్ంబాల మాదిర సంతోషంగా ఈనాాయ.
హంసలు కుద్దరుకునాామనా నభమకం కలగిన తరువాత యెగార్ వాటిని విడిచి
వళ్ోస్వగాడు. ఄడవిల్ల త్తరగి పాఠశాల కోసం ఎండిన కొభమలు సేకరంచ్చడు. ప్రిన్ససపాల్ కోసం
కొనిా కట్టటలు సామంగా నరకాడు. చద్దవుకునావాళ్ోంటే గౌయవంతోనే కాద్ద, ప్రిన్ససపాల్తో
మాటాోడవలసిన ని కూడా ఈంది.
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అ రోజు స్వమంత్రమే ఄతడు ప్రిన్ససపాల్ ఆంటికి వళ్లోడు. డాకటరైన ఄతడి భాయె - కోలక
గాయాలకు అమె చ్చలస్వరుో వైదెం చేసింది – ఎవరో ప్రసవానికి వళ్ోవలసివచిాంది. దాంతో
ప్రిన్ససపాలే యంగంల్లకి దూకాడు.
“నీకు టీ స్వరంగగా కావాల, యెగార్ సవలచ్?”
“అ.” యెగార్ తన కప్పు తీసుకుని చ్చలసేప్ప గరటతో త్తప్పుతూ కూరుానాాడు. “నోనా
యురీవాా గ్గరంచి ఏం చేసేి బాగ్గంట్ంది?”
“అమె చ్చల భంచి టీచరు, అవిడ లేకపోవటం చ్చల బాధగా ఈంది.”
“అమె మీకు టీచరు, నాకు కక భంచి వెకిి, యూర ప్ట్రోవిచ్కి ప్రియురాలు.”
నోనా యురీవాాని యూర ప్ట్రోవిచ్ ప్రేమసుినాాడనా సంగత్త ప్రిన్ససపాల్కి ఄుటిదాకా
త్తలమద్ద. ఄయతే ఄతడు అ విషమం ఫమటడనివాకుండా కనుబొభమలు ఎగయవేస్వడంతే.
“ఄధికారకంగా అమెను వనకిక యపిుంచే ప్రమతాం చేసేి బాగ్గంట్ందా?”
“ఄధికారానిా ఈయోగిసేి అమెకు ఆషటంలేని ని చేయంచినట్ట ఄవుతుంది. దానివలో
మీకు ఆఫుంది ఈండకపోవచుా కానీ యూర ప్ట్రోవిచ్కి ఏమీ మేలు జయగద్ద.”
“ఄదీ నిజమే,” ప్రిన్ససపాల్ ఄతడితో ఏకీబవించ్చడు. ఄతడి మఖం విచ్చయంగా
మారపోయంది.
“నేనే వెకిిగతంగా వళ్ోవలని ఈంట్ంది,” ఄతడి సలహా కోసం చూడకుండా ఄనాాడు
యెగార్. “శీతాకాలం ప్రవేశంచగానే నేను వళ్తాను. మీరు కక ఈతియం రామండి. కాద్ద రెండు
రామండి.”
“రెండంద్దకు?”
“కకటి ఆప్పుడు, రెండవది తరువాత. దానితో అమెకు విషమం త్తలుసుింది, దాని గ్గరంచి
అల్లచనల్ల డుతుంది. అ సభమంల్ల నేను వళ్తాను. ఄప్పుడు అమె కక నియణయానికి రావలసి
ఈంట్ంది.”
ప్రిన్ససపాల్ దానిగ్గరంచి కొంచెంసేప్ప అల్లచించి ఈతియం రామటానికి కూరుానాాడు. తన
ప్రత్తపాదనను ఄంగీకరంచినంద్దకు సంతోషిస్తి యెగార్ తీరకగా చుటట కాలుాకుంటూ
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కూరుానాాడు. ఄతడు గదంతా రకించి చూడస్వగాడు: కలతో చేసిన బీరువా, ఆంట్లో
తయారుచేసుకునా ఄయలు, వందలకొదీు ప్పసికాలు. ప్పసికాలపైన కక వయణచిత్రం వేలడుతూ ఈంది.
యెగార్ నిటారుగా నిలఫడి దానిని రీక్షగా చూడస్వగాడు. అ చిత్రం ఎర్రగా
ధగధగలడిపోతోంది. కక ఎర్రటి గ్గర్రం నీలం, నలుప్పలల్ల ఈనా దేనినో తొకుకతూ ఈంది. అ
గ్గర్రానిా స్వారీ చేసుినా యువకుడు కింద ఈనాదానిని కత్తితో డుడుసుినాాడు.
అ చిత్రభంతా రౌద్రంతో సజీవంగా ఈంది. గ్గర్రం ఄస్వధాయణ ఄత్తశ్యానిా కనఫరుస్తి
ఈంది, ఄది ఄంత ఎర్రగా ఈండటం సహజంగా ఈంది. ఄట్వంటి గ్గర్రానిా యెగారే చిత్రించ్చలస
ఈంటే ఄతడు కూడా ఎర్ర యంగే వేసి ఈండేవాడు. ఆది ఄలంటి ఆలంటి గ్గర్రం కాద్ద – విజేత
గ్గర్రం. అ గ్గర్రం ఄతడిని పూనినట్ట దానినే తేరపాయ చూసుినాాడు – అ క్రభంల్ల కురీాకి
కొట్టకునాంత నయెంది.
“బాగ్గందా?”
“ఏమ గ్గర్రం!” యెగార్ మెలోగా ఄనాాడు. “ఄది... ఄదొక జాాల. అ యువకుడు – అ
జాాలమీద స్వారీ చేసుినాాడు.”
“ఄది నాకు కానుకగా లభంచింది,” అ వయణచిత్రం దగుయకు నడుస్తి చెపాుడు ప్రిన్ససపాల్.
“ఎంత చకకని ప్రతీక: భంచికీ, చెడుకీ భధె పోరాటం – చ్చల సభకాలీనమైనది. ఄతడు సేంట్
జారి – రాకాసిఫలో సంహాయకుడు, ఄజేయుడు.” ఆకకడ ప్రిన్ససపాల్ యెగార్ వైప్ప సందేహంగా
చూస్వడు. కానీ యెగార్ అ చిత్రంవైపే తదేకంగా చూసుినాాడు. “ఄనిా కాలలకు వరించే ఄంశ్ం.
వలుతుూ , చీకటి; భంచీ, చెడు; నిపూు, నీరు.”
“నాదీ ఄదే పేరు,” ఈనాట్టండి ఄనాాడు యెగార్. “జారి”కి ఈనా ఄనేక నామాల్లో
“యెగార్” కకటి. “ఆకకడ ఉళ్లో ననుా ఄసభరుుడని ఄంటారు. ఄది మీరు వినాారా?”
“వినాాను,” ప్రిన్ససపాల్ కొంత ఆఫుందిగా ఄనాాడు. “కానీ ఇ ప్రంతంల్ల ఆల పేరుో...”
“నాకేభనిపిస్కిందో

త్తలుస్వ?

నా

వంట

ద్దయదృషటం

వసుిందని

ననుా

ఏమీ

చేతకానివాడంటాయని ఄనుకునాాను. కానీ ఄది నిజం కాదేమోననిపిస్కింది. నా పేరులంటి పేరే
ఈనా వెకిిలగా నేను లేనని ఄల ఄంట్నాట్ోంది.”
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ఇ మాటలను ఎంతో వెధతో లకాడు, ఄంతసేప్ప ఄతడి కళ్ోమంద్ద అ గ్గర్రం
కదలడుతూనే ఈంది, గ్గర్రమూ, అ గ్గర్రంమీద స్వారీ చేసుినా యువకుడూను.
“ఄజేయుడైన జారి, నేను నీలంటివాడిని కాను. ఇ జనమల్ల కాలేనని ఄంగీకరంచ్చల!”
***
ఄయతే అ హంసలు త్తలోని త్తలుప్పల్ల మెరసిపోతునాాయ. వాటి దగుయ ఈనాప్పుడు
ఄంతకుమంద్ద ఄతడిల్ల వెకిమైన వెధ ఆసుభంతైనా లేకుండా మామమైపోయంది.
“ఎంత ఄందంగా ఈనాాయ!” యెగార్ని చూడటానికి వచిానప్పుడు ఄనాాడు యూర
ప్ట్రోవిచ్.
ఄవి తీరానికి దగుయగా ఇద్దలడుతునాాయ. ఆంతకుమంద్ద ఎయగని తాదాెతమతను
యెగార్ డుందాడు, వాటిని చూస్తి గంటల తయఫడి గడిప్మెగలుగ్గతునాాడు.
ఄతడు ఄడవంతా త్తరగి రెండు పాత మొద్దులను ట్టకొచ్చాడు. ఆప్పుడు ఄతడి తాతాకలక
నివాసం కకన భరో రెండు హంసలు వంప్ప త్తరగిన మెడలతో ఈనాాయ.
“ఄవి వంటరగా ఈనాాయ,” నిటూటరుస్తి ఄనాాడు యెగార్. “వాటి జాత్త క్షులు
అకాశ్ంల్ల ఎగ్గరుతునాప్పుడు ఄవి ఏడుస్వియ. నా గ్గండ మకకలవుతుంది.”
“అందోళ్న చెందవద్దు, ఇ శీతాకాలం గడిసేి ఄవి కూడా ఎగయగలుగ్గతాయ.”
“వాటికి ఆంకొక భంచి ఆలుో తయారు చేస్విను – ందిని ఈంచిన కొటటం కల దీనికి
సరపోతుంది. చెరువు గడాకట్టకునే సభయానికి వాటిని ఄంద్దల్లకి మారేాస్విను.”
ఫద్దలుగా యూర ప్ట్రోవిచ్ ఏమీ మాటాోడలేద్ద. ఄతడు ల్యనిన్సగ్రాడ్ వళ్లో ఎంత
ఫత్తమాలనా గాని ఆకకడికి త్తరగి రావటానికి నోనా త్తయసకరంచింది. దాంతో ఄతడు నవాటం
భరచిపోయాడు.
“యూర ప్ట్రోవిచ్, ఇ చెరువు పేరుని ఄధికారకంగా హంసలచెరువుగా మాయాభని
ఈతియం రాయ.”
“ఄలగే,” చువల్లవ్ నిటూటరాాడు.
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ఄతడు విచ్చయంగానే వచిా, విచ్చయంగానే త్తరగి వళ్లోడు. కానీ యెగార్ ఄకకడే
ఈండిపోయాడు: ఄడవికి కొంత చేరువల్లనే రోడుా ని జరుగ్గతుండటంతో ఄడవిల్లని చెట్ో కూడా
నరకేస్విరేమోనని ఄతడి బమం. ఄయతే ఄటవీ భూమల్లకి ఎవూ  రాలేద్ద: ఫిల్, క్రోక్ కూడా
రోడుా నిరామణం నిల్లకి వళ్లతునాారు. రోడుా నిరామణానికి ఄడాం వచిాన ప్దు ప్దు చెటోను
డవేస్తి క్రోక్ సంతోషిసుినాాడు: ఄతడికి పేలుడు దారాులతో అడుకోవటభంటే మొదటినుంచి
సయదానే.
రోడుా భలుప్ప త్తరగి డులలనుంచి దూయం కావటంతో పేల్యామెవలసినవేమీ మగలలేద్ద.
రోడుా నిరామణం దూరానికి వళ్లోపోవటంతో మంత్రాల రొద కూడా తగిుపోయంది. ఄయతే యెగార్కి
మచాటగా ఈనా ఇ తాతాకలక వసత్తని విడిచి వళ్లోలనిపించటం లేద్ద. దానికి ఆరువైప్పల రెండు
కొమె హంసలు వంప్పత్తరగిన మెడలతో వయాెయంగా నిలఫడి ఈనాాయ.
ఄయతే అకురాలే కాలంతోపాట్ నలోగా భబుులు కమమ వానలు రావటంతో యెగార్
చెరువు వడుాను వదిల వళ్ోక తులేద్ద. ఄతడు ఉళ్లో తన ఆంటికి మారాడు. మొదట్లో ప్రత్తరోజూ
వచిా హంసలను చూసేవాడు, అ తరువాత ఄంత తరుచుగా వళ్ోటం తగిుంచేస్వడు. త్తలోవారేసరకి
చినా చినా మీటి భడుగ్గలు గడాకట్టకుంట్నాాయ: ఄంటే హంసల గూడు సరచెయాెలసన
సభమం వచిాంది.
అ రాత్రి వాతావయణం భీకయంగా ఈంది. భబుులు ఫండి గ్గరువింద చెటో కిందకలో ఈండి
కుండపోతగా వయషం కురుస్కింది. కవుకు చెటోల్ల గాల తీవ్రంగా రొదప్డుతోంది. ఄంతకు మంద్ద
రోజు నుంచి యెగార్కి కొంచెం నలతగా ఈంది. అవిర స్వానం చేసి టీ తాగాడు. ఄతడు
నిద్రపోవలసింది కానీ అందోళ్నగా ఈనాాడు: ఇ వాతావయణంల్ల హంసలు ఎల ఈనాాయ?
గూడు దాదాప్పగా తయాయయెంది కాఫటిట వాటిని ఄంద్దల్లకి మారా ఈండాలసంది – కానీ
ఆంతల్లకే ఄతడు జబుుడాాడు. ఄతడు కకమీద ఄటూ, ఆటూ దొరుోతునాాడు. ఄతడి వంటి వేడికి
కకనునా హారటీనా కూడా కాగిపోతోంది. ఄయురాత్రి కావసుిండగా ఫటటలు వేసుకుని చుటట
కాలాటానికి ఫమటకు వళ్లోడు.
వాతావయణం కొంచెం ప్రశాంతంగా మారంది: ఄడవి మెలోగా గ్గసగ్గసలడుతునాట్ట
ఈంది, వాన తగిు తుంయగా మారంది. యెగార్ వస్వరాల్ల కూరుాని ప్రశాంతంగా చుటట
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కాలుాకుంటూ ఈండగా ఄడవిల్లంచి ఫెళ్ఫెళ్భంటూ శ్ఫుం వినడింది. మొదట ఄది ఈరుమ
ఄనుకునాాడు. కానీ ఇ కాలంల్ల ఈరుమలు ఄరుద్ద. ఄడవినుంచి వచిాన అ శ్ఫుమేమట్ల పూరిగా
గ్రహంచకుండానే ఄతడు కకుకద్దటన లేచి గ్గర్రానికి కళ్ోం బిగించస్వగాడు.
కిర్రుభంటూ కొటటం తలుప్ప చేసిన చప్పుడుకి హారటీనా నైటీల్లనే ఫమటకు వచిాంది. అమె
చేతులను ఎదమీద కట్టకుని ఈంది.
“ఏమ చేసుినాావు, యెగార్! పైగా నీకు జాయంగా కూడా ఈంది.”
“నేను చెరువు దగుయకు వళ్లతునాాను, టీనా,” ఄనాాడు యెగార్, నిద్రభతుిల్ల ఈనా
గ్గర్రానిా ఫమటకు తీస్తి. “కోలక నినా రాెటకుల గ్గరంచి ఏదో చెపాుడు, నాకు అందోళ్నగా
ఈంది.”
కోలక ఄంతకుమంద్ద రోజు ద్దకాణం దగుయ త్తలో జుట్లటడిని చూశాడు.
గతంల్ల చీభలను తగలబెటిటంది ఄతడే.
“ఓయ్, ఄబాుయ్!”
“హల్ల,” ఄంటూనే కోలక ఄకకడినుంచి రగెతాిడు.
త్తలో జుట్లటడు వోడాక సీస్వలు ట్టకెళ్లతునాాడు. జాలీసంచి నిండుగా సీస్వలు ఈనాాయ:
సంచి ఖాళీల గ్గండా వాటి మూతులు ఫమటకు చూసుినాాయ. కోలక అ విషమం నానాతో
చెపాుడు.
హారటీనా ఄతడిని అలేకపోయంది. అ రాత్రి చీకటిల్ల ప్రభుతా గ్గర్రానిా తీసుకుని యెగార్
ఫమలుదేరాడు. అమెకు త్తలసి ఈంటే దారకి ఄడాంగా డుకుని ఈండేదే, కానీ ఄది త్తలమక
ఎుటిమాదిర ఄతడిని త్తటిటంది:
“ఆంత రాత్రప్పుడు ఎకకడికి వళ్లతునాావు, ఎంద్దకూ నికిరాని ఄసభరుుడా?”
ఄవే అమె అఖర మాటలు; జీవితం మాదిర నియుమతో కూడినవి. సగం దూయం
వళ్ోకమందే రెండవస్వర ఫెళ్ఫెళ్భనా శ్ఫుం వినడింది. దూయంనుంచి వచిాన అ శ్ఫుం తేభగా
ఈనా గాలగ్గండా పేలవంగా యెగార్కి వినడింది. ఄది నలోచెరువు నుంచి వచిాందని యెగార్
గ్రహంచ్చడు. భనుషుల గంతులు విని నభమకంతో దగుయకు వచిా తభ మెడలను స్వచే హంసల
గ్గరంచి అల్లచించస్వగాడు.
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భడాలతో డొకకల్లో డుడుస్తి మసల గ్గర్రానిా రగెత్తించటానికి యెగార్ ప్రమత్తాంచ్చడు.
ఄయతే రగెతిటానికి దానికి శ్కిి ఎకకడిది? ఄతడు ఄసహనంతో కిందకి దూకి గ్గర్రం కంటే
మంద్ద రగెతిస్వగాడు. రొప్పుతూ గ్గర్రం ఄతడి వనకాల రగెతుితోంది. కానీ కొంత సేటికి
ఄది వనక డిపోయంది: గ్గర్రమైనుటికీ యెగార్ ఄంత వేగంగా ఄది రగెతిలేకపోయంది.
దూయంనుంచే ఄతడికి కవుకు చెటో కాండాల భధెనుంచి భనుషులు చేసిన భంట
కనిపించింది. భంట కకన కొనిా అకారాలు కనిపిసుినాాయ. చెరువు తీయం దగుయనుంచి కక
గంతు విలడుతోంది: “అ డుదల కింద చూడు, ఫల్యోంచే మాదిర ఈంది.”
“ఆకకడంతా చ్చల చీకటిగా ఈంది!”
డుదలను తొకుకకుంటూ యెగార్ త్తనాగా వాళ్ోవైప్పకి రగెతాిడు. కొభమలు ఄతడి
మఖానికి గీసుకునిపోతునాాయ. ఄతడి గ్గండ గంతుకల్ల కొట్టకుంటూ ఈండటంతో ఄతడు
వణికిపోతునాాడు.
“అగండి!” చీకటిల్ల ఈండగానే డుదలల్లంచి ఄతడు ఄరచ్చడు. భంట దగుయ ఈనావాళ్లో
నిశ్చాషుటలయాెరు. భళీో ఄరుదాుభని యెగార్ ఄనుకునాాడు కానీ బాగా రొప్పుతూ ఈండటం వలో
భంటవయకు నిశ్శఫుంగా రగెతాిడు. ఉపిర తీసుకోటానికి ఄతడు క్షణంపాట్ అగాడు. అ లి
కాలంల్లనే భంటమీద నీటితో భరుగ్గతునా కుండ, దాంట్లోంచి ఫమటకు వచిాన రెండు హంస
కాళ్లో కనిపించ్చయ. భరో మూడు హంసలు అ కకనే డి ఈనాాయ. వాటి బూరు ఆంకా పీకలేద్ద
కానీ తలలు మాత్రం కోసేసి ఈనాాయ. భంటలల్ల ఄయదవ హంస – ఆది కొమెది – భండుతూ
ఈంది: ఆప్పుడది కూడా చెరువు మాదిర నలోగా ఈంది.
“అగండి...” ఄతడి మాటలు మెలోగా వచ్చాయ. “మీ త్రాలు ఆటివాండి.”
భంట కకన ఆదురు భనుషులు నిలఫడి ఈనాారు కానీ యెగార్ వాళ్ో మఖాలు చూడలేద్ద.
వాళ్ోల్లో కకరు వంటనే చీకటిమాట్కి తప్పుకుంటూ, “ఄటవీ ఄధికార,” ఄనాాడు.
గాల హోరుభంట్లంది, కుండల్లని నీళ్లో భరుగ్గతునాాయ, భంటల్ల కాలుతునా కొమె
హంసలు చిటటభంట్నాాయ. ఎవూ  ఏమీ మాటాోడలేద్ద.
“మీ త్రాలు,” గంతు తడార పోతుండగా యెగార్ భళీో ఄడిగాడు. “మభమలాందరనీ
నియుంధంల్లకి తీసుకుంట్నాాను. మీయంతా నాతో రావాలస ఈంట్ంది.”
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“ఆకకడినుంచి వళ్లోపో,” భంట కకన ఈండిపోయన వెకిి మెలోగా, ఫదుకంగా ఄనాాడు.
“మాకు కోం రాకమందే ఆకకడినుంచి వళ్లోపో. నువుా భభమలా చూడలేద్ద, నువావరో మాకు
త్తలమద్ద.”
“నేను నా స్వునంల్ల ఈనాాను,” ఫలంగా ఉపిర తీస్తి ఄనాాడు యెగార్. “మీరెవరో నాకు
త్తలమద్ద.”
“ఆకకడినుంచి వళ్లోడుభమనాానా.”
చెరువు దగుయ నుంచి నీటి శ్ఫుం, సంతోషంతో కూడిన కేక వినిపించ్చయ: “చ్చల ప్దు చే
దొరకింది! తేలకగా భణుగ్గనార్ర ఈంట్ంది.”
“చేలను డుతునాారు,” యెగార్ నిటూటరుస్తి ఄనాాడు. “హంసలను చంపారు.
ఎట్వంటి భనుషులు మీరు!”
చీకటినుంచి కక అకాయం రాస్వగింది.
“చలకి నేను గడా కట్టకుపోయాను. కక వోడాక సీస్వ తీసేి బాగ్గంట్ందోయ్, మత్రమా..”
యెగార్ని చూడటంతోనే ఄతడు అగిపోయ, వనకిక ఄడుగ్గవేసి చీకటిల్లకి వళ్లోపోయాడు.
ఆంకొకరెవరో తీయం దగుయ డవల్ల ఈనాారు. నాలువ వెకిి వలుతురుగా ఈనా వృతింల్లకి
రాకుండా దాకుకని ఈనాాడు.
“ఄతడికి ఏం కావాలంట?” చీకట్లోకి వనకిక తగిున వెకిి ఄడిగాడు.
“మఖంమీద కకక గ్గద్దు.”
“ఄదంత కషటం కాద్దలే.”
“మీ త్రాలు,” యెగార్ మొండిగా భళీో ఄడిగాడు. “నేను మభమలా వదలబోవటంలేద్ద.
పోలీసు సేటషనుకు తీసుకెళ్లో మభమలా ఄుగిస్విను.”
“భభమలా బమప్టాటలని చూడవద్దు,” చీకటిల్లంచి కక గంతు వినడింది.
“ఆది గలు కూడా కాద్ద.”
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“ఄతడు భనలా బమప్టాటలనుకోవటం లేద్ద,” మొదటి వెకిి ఄనాాడు. “తన ధయ
ప్ంచుకోటానికి చూసుినాాడు. ఄంతే కదట్లయ్? భర కుందం కుద్దరుాకుందామా? ఆకకడ
కూరుాని ఄయలీటరు తాగ్గ, తరువాత ఆయవైఄయద్ద ూ బుళ్లో తీసుకుని మామమైపోద్దవుగాని.”
“మీ త్రాలు,” యెగార్ ఄలసటగా ఄనాాడు. “మభమలాందరనీ నియుంధిసుినాాను.”
ఄతడి వళ్ోంతా కాలపోతోంది, తల త్తరుగ్గతోంది, మోకాళ్లో ఫలహీనంగా ఄనిపిసుినాాయ.
ఄతడికి కూరుాని భంటదగుయ చల కాగాలనిపిస్కింది. కానీ వాళ్ో త్రాలు స్వాధీనం చేసుకునేదాకా
ఄతడు సిుమతడలేడు.
భరొక వెకిి ఇల వేసుకుంటూ చెరువు వడుా దగుయ నుంచి వసుినాాడు. ఆదురు ఏదో
గ్గసగ్గసలడుతునాారు. నాలుగో వెకిి కనడటంలేద్ద: ఄతడు దాకుకని ఈనాాడు.
“యాభై,” ఄనాాడు మొదటి వెకిి. “దాంతో కుందం ఖరారు చేసుకుందాం.”
“మీ త్రాలు. చటాటనిా ఈలోంఘంచినంద్దకు మభమలా ఄరెసుట చేసుినాాను.”
“చూడు,” ఄనాాడు మొదటి వెకిి, బెదిరంప్ప ధోయణిల్ల. “సంధి కుద్దరుాకోవాలని లేకపోతే
నీ ఆషటం.”
భంటమీదకి కంగి హంసను కత్తితో కక పోట్ డుడిచ్చడు. రెండవ వెకిి చెరువు దగుయ
ఇల వేసుినా వెకిి వైప్పకి వళ్లోడు.
“హంసలను

ఎంద్దకు

చంపారు?”

యెగార్

నిటూటరాాడు.

“ఄవి

జీవితానిా

ఄలంకరస్వియ.”
“నువుా కవివి కూడానోయ్.”
“ద. ఆుటికే అలసెం ఄయెంది, భనం చ్చల దూయం కూడా వళ్లోల.”
“ఄతడికి గ్గణపాఠం నేయుండి.”
వనకనుంచి ఄతడి చెవిమీద్దగా భుజంపైన లవుపాటి కర్రతో కక దెఫుడింది. యెగార్
తూల మోకాళ్ోమీదకి కూలపోయాడు.
“మీరేం చేసినా నేను చటాటనికి ప్రత్తనిధిని! మీ త్రాలు నాకు కావాల! ఆట్ ఆవాండి -”
“అహా, మా త్రాలు కావాల?..”
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కర్ర భళీో, భళీో ఄతడి మీద డింది. యెగార్ అ దెఫులు ల్యకకప్టటటం మానేస్వడు,
వణకుతునా కాళ్లో, చేతులమీద పాకుతూనే ఈనాాడు. ఄతడు పాకుతూనే దెఫు దెఫుకీ కింద మెతిగా
ఈనా నాచుల్ల తల దాచుకోస్వగాడు. ఄయనా, “మీ త్రాలు ఆవాండి! మీ త్రాలు ఆవాండి!”
ఄంటూనే ఆవాండి.
“భన త్రాలు కావాలంట!”
ఆప్పుడు కకటి కాకుండా రెండు కర్రలు యెగార్ వీప్ప మీద డుతునాాయ. బూట్తో కక
ఫలమైన పాదం ఄతడి మఖానిా దే దే తంతోంది. “కుకకని ఈసికొలుండి! కుకకని
తీసుకుయండి!” ఄంటూ ఎవరో ఄరచ్చరు.
“కరువు! కరువు!”
కానీ అ కుకక యెగార్ని తాకలేద్ద. అ యకిం, మానవ క్రూయతాం చూసి బమడిపోయ ఄది
ప్దుగా ఏడిాంది. యెగార్ ఆక ఄయవటంలేద్ద, యకిం ఉస్తి బొంగ్గరు గంతుతో ఄడుగ్గతూనే
ఈనాాడు. వాళ్లో ఄతడిని కొడుతూనే ఈనాారు, దెఫు దెఫుకీ తీవ్రత ప్రుగ్గతూనే ఈంది. ఆక
యెగార్కి ఏమీ కనడటం లేద్ద, వినడటం లేద్ద, త్తలమటం లేద్ద.
“ఆక అప్య్, ల్లెనాె, ఄతడు చచిాపోతాడు.”
“వధవ!”
“అప్య్భనాానా! ఆక వళ్లోలసన సభమం ఄయెంది. నీ చే తీసుకో మత్రమా. భన
కుందం ప్రకాయం నాకు డబుులు ఆవుా.”
ఎవరో బూట్ ఫలంగా ఄతడి నుద్దటిని తాకింది. వానతో, యకింతో తడిచిన నాచుమీద
యెగార్ తల ఄదిరంది – దాంతో ఄతడిని వదిలప్టాటరు. వాళ్లో భంట దగుయకి వళ్లో ఏదో తీవ్రంగా
మాటాోడుకుంట్నాారు. కానీ యెగార్ వదిలప్టటలేద్ద. వళ్ోంతా యకిసికిమైనుటికీ ఎలగో లేచి
నిలఫడి గిలన ప్దాలతో తడఫడుతూ, “చటటం – మీ త్రాలు -” ఄనాాడు.
“సరే, మా త్రాలు తీసుకో!”
వాళ్ోందూ  కకకస్వరగా ఄతడిమీద డి భళీో కొటటం మొదలుప్టాటరు. ఄతడు గణగటం
అపేవయకు కొడుతూనే ఈనాారు. చివరకి ఄతడిని వదిలప్టిట వళ్లోరు. విరగిపోయన యెగార్ శ్రీయం
ఈండి ఈండి ఈలకికడుతోంది. ఄయతే అ ఈలకిపాట్ కూడా చ్చల తకుకవగా ఈంది.
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అ భరునాడు స్వమంత్రం ఄతడిని సగం దారల్ల కనుగనాారు. నలోచెరువు నుంచి ఄకకడి
దాకా ఎలగో పాకుకంటూ రాగలగాడు, అ దాయంతా యకిభమభయెంది. నలోచెరువు దగుయ
అరేుసిన భంట, ధాంసమైన తాతాకలక నివాసం, హంసల ఇకలు, భసిబారన కొమె హంస
కనిపించ్చయ. అ హంస ఆప్పుడు త్తలోగా లేద్ద, నలోగా ఈంది.
అ భరునాడు యెగార్ సుృహల్లకి వచ్చాడు. అసుత్రిల్ల కక ప్రతేెక గదిల్ల ఄతడిని
ఈంచ్చరు. ఏమాత్రం వినిపించని సాయంల్ల ఄతడు సమాధానాలు చెప్పతునాాడు. ఄతడు చెపేుది
ఄయుంకాక విచ్చయణాధికార భళీో భళీో ఄడుగ్గతునాాడు: యెగార్ నోట్లో ళ్లో, వంట్లో ఫలం మగిల
లేవు, వాచి ఈనా ఄతడి ప్దాలు కదలటానికి ఆషటడటంలేద్ద.
“నీకు నిజంగా గ్గరుిలేదంటావా, డులుషికన్స? కొనిా చినా చినా విషయాలు కూడా
గ్గరుిలేవా? వాళ్ోని ట్టకుంటాం. ప్రజలా చైతనెరుస్విం.”
విచ్చయణాధికార మఖంల్లకి తేరపాయ చూడటం తపిుంచి యెగార్ ఏమీ మాటాోడలేద్ద.
“వాళ్ోల్లో

ఎవరనైనా

ఄంతకుమందెప్పుడైనా

చూస్వవా?

గ్గరుి

త్తచుాకోటానికి

ప్రమత్తాంచు. నీకు త్తలసినవాళ్లో ఈండి ఈండవచుా.”
“వాళ్లో త్తలమని వాళ్లోతే చంపేసి ఈండేవాడిని,” యెగార్ మెలోగా, సుషటంగా లకాడు.
“నాకు త్తలుసు, ఄంద్దకే క్షమంచ్చను.”
“ఏమటి?” ఏమ చెప్పతునాాడ ఄయుం చేసుకోటానికి విచ్చయణాధికార మంద్దకి వంగి
ఄడుగ్గతునాాడు. “డులుషికన్స, వాళ్ోని గ్గరించ్చవా? వాళ్ోని గ్గరుిటటగలవా? ఎవరు వాళ్లో?
వాళ్ోవరో చెప్పు.”
విచ్చయణాధికార ని స్వధెమైనంత తొందయగా మగిసేి బాగ్గండుననుకుంట్నాాడు
యెగార్. ఆంజెక్షనోతో ఄతడి నొపిు కొంచెం తగిు, ప్రశాంతమైన అల్లచనలు ఄతడి తలల్ల మెలోగా
విహరసుినాాయ. వాటిని స్వాగత్తంచటం యెగార్కి బాగ్గంది, వాటితో కాసేప్ప మచాటించి
ంపించేసుినాాడు. ఈభమడి వెవస్వమ క్షేత్రంల్ల యువకుడిగా ఈనా రోజులు గ్గరుికొచ్చాయ:
చైయమన్స దేనికో ఄతడిని మెచుాకుంటూ నవుాతునాాడు, యెగార్ కూడా నవుాతునాాడు. ఆకకడికి
వచిాన తొలరోజులు గ్గరుికువచ్చాయ. ఄతడు చెకికన కోడిప్పంజు గ్గరుికొచిాంది, వంటనే దాని
బొభమ కళ్ోమంద్ద మెదిలంది. నవుాతూ ఈనా బాతుపిలో, ందిపిలో గ్గరుికొచ్చాయ; మకోవ్
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ప్రొకొపిచ్ కోం, రాెటకులు, మనిగిపోయన మోటరు గ్గరుికొచ్చాయ. ఄయతే ఎవరటాో
ఄతడికి దేాషభావం లేద్ద; ఆప్పుడుకూడా ఄతడు ఄందరనీ చూసి నవుాతునాాడు. ఄల నవుాతూనే
తన జీవితానిా భంచితనంతో గడిపానని ప్రశాంతంగా ఄనుకునాాడు. ఄతడు ఎవరకీ ఎట్వంటి
హానిచెమెలేద్ద కాఫటిట హాయగా చనిపోవచుా, నిద్రపోయనంత తేలకగా చనిపోవచుా.
ఄయతే ఄతడి అల్లచనలను తుదకంటా కొనస్వగించే ఄవకాశ్ం ఄతడికి ఆవాలేద్ద. కక
నరుస ల్లలకి వచిా ఄతడికోసం ఫమట ఎవరో ఈనాాయని, ఎంత చెపిునా వినటం లేదని, ల్లలకి
ంపించభంటారా ఄని ఄడిగింది. ఫద్దలుగా యెగార్ కళ్లో మటకరంచ్చడు. అమె వళ్లోపోయన
తరువాత తలుప్ప త్తరుచుకుని ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ వచ్చాడు.
తలుప్పసంద్దల్లంచి ఄతడు కకగా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు. తలుప్పదగుయ నిలఫడి తల
ఎతుితూ, దించుతూ, కక కాలుమీదనుంచి భరొక కాలుమీదకి ఫరువు మారుస్తి, “యెగార్...
యెగార్...” ఄంటూ పిలచ్చడు.
“కూరోా,” యెగార్ కషటంమీద ప్దాలను కదిలంచ్చడు.
తల విచ్చయంగా అడిస్తి ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ భంచం ఄంచుమీద కూరుానాాడు.
దింప్పకోలేని ఫరువు మోసుినాట్ట ఈనాాడతడు, దాంతో ఄతడు బాధడుతునాాడు. ఄతడు
బాధడుతునాాడని యెగార్కి త్తలుసు, దానికి కాయణం కూడా త్తలుసు.
“ఫత్తకే ఈనాావా, యెగార్?”
“ఉఁ.”
ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ భళీో నిటూటరాాడు. ఆందాకటినుంచి చ్చట్గా ట్టకుని ఈనా కక
లవుపాటి సీస్వని ఫమటకు తీస్వడు.
అ సీస్వ మూత త్తమెటానికి ప్రమత్తాసుినాాడు కానీ వణుకుతునా ఄతని వేళ్లో ఄతని మాట
వినటం లేద్ద.
“బమడవద్దు, ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్.”
“ఏమటి?” బురాెనోవ్ ఈలకికడి కళ్లో ప్దువి చేసి చూసుినాాడు.
“బమడొదునాాను. ఫతకటానికి.”
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ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ గటిటగా గ్గటకవేశాడు. అ శ్ఫుం గదంతా నిండిపోయంది. ఄకకడ
ఫలోమీద ఈనా గాోసు తీసుకుని సీస్వల్లంచి సువాసన వదజలుోతునా సుప్పచా ద్రవానిా
ఄఁద్దల్లకి వంపాడు.
“తాగ్గ, యెగార్. కక చినా గ్గటక తాగ్గ.”
“ఄహ్”
“కకక చినా గ్గకక తాగ్గ, యెగార్ సవలచ్. దీని ఖరీద్ద ఆయవైఄయద్ద ూ బుళ్లో. భనకోసం
తయారు చేసిన సరుకు కాదిది.”
“ఄవును, భనకోసం కాదిది, ఫ్యెడార్.”
“తాగ్గ, యెగార్. దమచేసి నా భనసుసకి శాంతం చేకూరుా!”
“నీటో నాకెట్వంటి కోం లేద్ద, ఫ్యెడార్. ఈనాదంతే ప్రశాంతతే. ఆంటికి వళ్లో.”
“కానీ యెగార్, ఎల -”
“ప్రంచం ఄలగే ఈందనుకుంటా.”
ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ మకుక ఎగబీలా, గాోసు కిందప్టిట మెలోగా లేచి నుంచునాాడు.
“కనీసం ననుా క్షమంచు, యెగార్.”
“నినెాప్పుడ క్షమంచ్చను, వళ్లో.”
ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ తన ప్దు తలను ఉప్పతూ కక క్షణంపాట్ ఄకకడ నిలఫడాాడు. అ
తరువాత తలుప్పకేసి నడవస్వగాడు.
“పాలమని చండుద్దు,” ఈనాట్టండి యెగార్ ఄనాాడు. “ననుా కయవకపోవటం దాని తప్పు
కాద్ద. కుకకలు ననుా ఏమీ చెమెవు – నాకు వాటి భాష త్తలుసు.”
అసుత్రి కారడార్ల్ల ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ నిదానంగా, భాయంగా నడుచుకుంటూ
వళ్లతునాాడు. ఄతడి కుడి చేత్తల్ల మూత తీసిన సీస్వ ఈంది, ఄతడు వేసే ప్రత్త ఄడుగ్గకీ ఖరీదైన అ
ఫ్రంచ్ భదెం కిందకి వలుకుతోంది. గడాం చెమెని ఄతడి నలోటి మఖం మీద్దగా ధాయగా కనీాళ్లో
కారుతునాాయ.
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యెగార్ భళీో తన కళ్లో మూసుకునాాడు, విశాల ప్రంచం ఄతడి కళ్ోమంద్ద భళీో
రుచుకుంది. బాధనీ, ద్దఃఖానీా ఄధిగమంచి యెగార్ అ ప్రంచంల్లకి ఄడుగ్గప్టాటడు.
భంచుతో తడిసి ఈనా మైదానం, అ మైదానంల్ల కక ఎర్రని గ్గర్రం కనించ్చయ. అ గ్గర్రం
ఄతడిని గ్గరించి సకిలంచింది. మెలకలు త్తరుగ్గతూ విషం చిమమతునా నలోటి జీవిపై ఄనాదిగా
స్వగ్గతునా యుదుయంగానికి ఄతడిని తీసుకెళ్ోటానికి సిదుంగా ఈనాానని ఄది అహాానం
లుకుతోంది.
ఄలగే జరుగ్గగాక. చివరకి చెవి త్తగిన కుకకపిలో కోసం కోలక డులుషికన్స తన చేల
గాలనిా ఆచెామెవలసి వచిాంది. ఄతడు కూడా తండ్రి లగానే తన కలల్లో ఎర్ర గ్గర్రానిా సుషటంగా
చూస్వడు.

యచయత సాగతం
ఄడవిల్లకి వళ్లోన ప్రత్తస్వరీ నాకు యెగార్ జీవితం వినడుతుంది. ఄది సిగ్గుడుతూ ననుా
మెలోగా లకరసుింది. నేను రైల్యకిక మూడుస్వరుో మారన తరువాత అ మారుమూల గ్రామానికి
చేరుకుంటాను.
కోలక, కుకకపిలో తుసత్తసక్, నేను ఫజారులగ్గండా నడుస్తి డవలు ఄదెుకు ఆచేా కేంద్రానికి
వళ్లిం. ఈనావాటిల్లోకెలో భంచి డవను మకోవ్ ప్రొకొపిచ్ మాకిస్విడు. స్వమంత్రం హారటీనా,
నేను కూరుాని టీ తాగ్గతూ ప్రశ్ంస్వ త్రానిా చూస్తి యెగార్ని గ్గరుిచేసుకుంటాం.
మకోవ్ ప్రొకొపిచ్ మాటలు భరంత తాత్తాకంగా మారపోయీయ. క్రోక్ చటాటనికి చికాకడు.
ఫిల్ చిలోయ భలోయ నులు కొంచెం చేస్తి, బాగా తాగ్గతునాాడు. ప్రత్త వసంతకాలంల్ల ఇసటర్
తరువాత రెండవ రోజున సమశానానికి వళ్లో యెగార్ సమాధికి కొతిగా యంగ్గలు వేస్విడు.
“చూస్తి ఈండు, యెగార్. క్రోక్ త్తరగివచిాన తరువాత నీకు చకకటి శలపలకం ఏరాుట్
చేస్విం. నెలరోజులపాట్ కషటడి సంపాదించి, ఄవసయమైతే త్తండైనా మానుకుని అ ని పూరి
చేస్విం.”
ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ బురాెనోవ్ కుట్ంఫభంతటితో వళ్లోపోయాడు.
వాళ్ోనుంచి ఈతిరాలు ఏమీ రావు. ఄతడి ఆంటిని జప్పి చేశారు: ఄకకడ ఆప్పుడు కక వసత్త
గృహం ఈంది. ఆంటిమీద కోడిప్పంజు లేద్ద. పాలమని ఫ్యెడార్ ఆటొవిచ్ కాలా చంపేస్వడు.
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నలోచెరువుకి వళ్ోటం కోలకకి ఆషటంగా లేద్ద. ఄకకడ ఆప్పుడు భరొక ఄటవీ ఄధికార
ఈనాాడు. యెగార్ ఏరాుట్ చేసిన కుందేళ్లో, ఈడతల స్వునంల్ల క్రమేపీ మామూలు స్తచికలు
చోట్చేసుకుంట్నాాయ. ఄది తేలక. ఄవి సుషటంగా కూడా ఈంటాయ.
త్తరుగ్గ ప్రయాణంల్ల చువల్లవ్ ఆంటిదగుయ తుకుండా అగ్గతాను. యూర ప్ట్రోవిచ్కి
కక ఄపార్టమెంట్ ఆచ్చారు. ఄయతే ప్దు గదిల్ల లండన్స మోడునుంచి కేవలం గడాలతో యెగార్
చెకికన ఄందమైన ఄమామయ తల ద్దవుాకుంటూ ఈండటంతో ఄంతగా చోట్లేద్ద. నిండు నెలలతో
ఈనా నోనా యురీవాా అ విగ్రహం కకలనుంచి జాగ్రతిగా త్తరుగ్గతూ ఈంట్ంది.
నలోచెరువు ఆంకా ఆుటికీ ఆంకా నలోగానే ఈండిపోయంది. ఄది కోలక కోసం ఎద్దరు
చూస్కిందని నాకు ఄనిపిస్కింది...
(

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

)

patrika.kinige.com

