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కోడికూర కొండపలిల్ కానంద

పెదద్ నోటల్ రదుద్ చినన్ జీవితాలిన్ కడుపులో గుదిద్ పది రోజులయియ్ంది. ఐలయయ్ సరిగాగ్ తిని కూడా అంతే .  
పొదుద్నన్ టైము తొమిమ్దయియ్ంది. ఎయిర పోరుట్ కి దగగ్రోల్ నిరామ్ణం లో ఉనన్ మాల ముందు ఆ కాంటార్కట్ర గుమాసాత్ నిలబడమంటే 

నిలబడి పిజాజ్ తింటునాన్డు. రాతిర్ మిగిలిన రెండు పిజాజ్ ముకక్లు పారేయడం ఇషట్ం లేక ఐలయయ్ చేతికిచిచ్ వెళాళ్డు ఇందాకే, దయగల ఓ సాఫట్ వేర 
మారాజు. ఐలయయ్ నీరసానికి తింటునన్ది రుచించలేదు. తినడానికి ఇంత సతుత్వ ఖరచ్వుతుందని తెలిసేత్ తీసుకోకపోయేవాడు. ఎదురుచూసుత్నన్ గుమాసాత్ 
నవవ్కుండా నడిచొసుత్నాన్డు. ఐలయయ్ నవువ్దామనన్ ఉదేద్శానిన్ నములుతునన్దానితో కలిపి మింగేశాడు.  

“నినిన్ంక  రావదద్నన్రు  తాతా. రాకు. నువువ్ చెయయ్లేవు ఈ పని.”  
“అటాల్ అనకు చినాన్ ... మలొల్కక్సారి అడుగు సార ని.”  
“నీ మొకం చూసే ఇపప్టికి ముపైప్ సారుల్ అడిగిన తాతా. మలల్ కదిలిచిచ్ంనంటే నా మీద ఎగురుతడు.”  
“తీసెయయ్కు చినాన్  జర. చేసిన గద నాలుగ్ నెలుల్ . “ 
“నాదా తాతా ఇది? కాయ్ష దొరకటేల్దు పనోలల్కియయ్టానికి. చూసుత్నన్వ గద బయటెటుల్ందో. మలల్ నీ బలం గురించి నీ ఒంటికి పటేట్ 

చెమట గురించి నువివ్ంటికి తీసక్పోయే డబుబ్ల గురించి నానా మాటలంటడు. ననున్ కూడ తిడతడు. అరధ్ం చేసొక్  తాతా. ఇంకెకక్డైనా చూసోక్. నినున్ 
ఊకెనే పంపలేక ... ఇదిగో మా ఇంటోల్ పొయియ్ దగగ్ర  నా చేతికి దొరికిననిన్ కూరగాయలు తెచిచ్న. నేను చెయయ్గలిగిందింతే. “ ....అంటూ ఒదద్ంటునాన్ 
బతిమాలి బుటట్ చేతికిచాచ్డు గుమాసాత్. 

“తింటానికి ఏం లేనపుప్డు ఆకలెయయ్టమే ఒక రోగమై కూసుంటది. వారంకి సరిపడ కూరగాయలనన్డు. ఒక పూటైతే గడుసత్దిలే!  
మరి వారమని ఎందుకు జెపాప్లె. ఒకక్పొదుద్లు జేసెటోడి లెకేక్మనన్ ఔపడడ్దా? 

నా డొకక్ సూతేత్ తెలిసేది. ఎనిన్ పొదుద్లు గూకిన ఒకక్ పొదుద్ జేశినాన్ అని. అయిన మంచోడు లే బిడడ్. టమాటాలిచిచ్ండు, ఉలిల్గడడ్లిచిచ్ండు, 
మెరకాక్యలునన్య, నిమమ్కాయలు, కొతిత్మీరా.... ఓరినీయమమ్ అలల్ం ఎలిల్గడడ్ దనియాలు కూడ ఉనన్యి.”  

ఏం కూర వొండుకోవాలో నిరణ్యించుకుని తింటునన్టుట్ ఊహించుకునన్ ఐలయయ్కి ఆకలి తీరినంత పని అయింది. ఆలోచనలు 
తేలికయాయ్క  బుటట్ చేతులు మారకుండా కుదురుగా కుడిచేతికొచిచ్ ఆగింది.  ఐలయయ్ మొహం మీదకి నవొవ్చిచ్ంది.   
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మధాయ్హన్ం ఎండ పర్శాంతంగా కాసోత్ంది. పనికెళేళ్ వాళళ్ని, పనికోసం వెళేళ్వాళళ్ని దాటుకుంటూ చాలా సేపు నడిచాక  ఇలుల్ 
చేరుకునాన్డు. ఆ కాలనిలో ఆఖరి ఇంటికి కిలోమీటరు దూరం లో ఉంది ఐలయయ్ ఇలుల్. తాళం తీసి, లోపలికెళిళ్ తలుపేసుకోబోతూ బైటికి చూసాడు. ఇంటి 
మొతత్లో నడుసూత్ ఢిలీల్, నగేసు కనబడాడ్రు. వెంటనే తలుపు తీసి  

"రేయ ఆగురార్..."  
అని గదిద్సూత్  బైటికురికొచాచ్డు. వాళుళ్ దొరకమనన్టుట్ నవువ్కుంటూ పారిపోయారు.  
ఢిలీల్, నగేసు  అనన్దముమ్లు. ఆ కాలని దొంగలు. 
లోపలికొచిచ్ తలుపేసుకుంటూ మాటాల్డుతునాన్డు...  
“ఈ గాడిదలు ఏం తీసక్పోదామని తిరుగుతునన్రో మలల్ కాలనీలో. ఒకసారి కాలనీవోలుల్ పటుట్కునన్రు గటిట్గనే కొటిట్నుర్...ఆ 

కానిసేట్బుల కొడుకు సైకిలు  గుంజక్పొయియ్ అముమ్దామనుకునన్రు. అపుప్డే జైలల్ పెటట్నుండె. “ 
మాటాల్డుతూనే షరుట్, బనీను విపిప్ లోచెడిడ్ మీద గాబులో నుంచి గబగబా నాలుగు చెంబుల నీళుల్ పోసుకునాన్డు. తల తుడుచుకుని   

తల దువువ్కుంటుంటే అదద్ం లో ఒక మూల కనపడింది. తన వెనక టర్ంకు పెటెట్ మీద నిలబడి దికుక్లు చూసుత్నన్ కోడి.  
ఐలయయ్ వెనకిక్ తిరకుక్ండానే ....  
“నీ మీదే వాళళ్ కనన్ంతా!! నాగాగ్ని దొరికితె కొడుకుల ఈపులు పలగొగ్డుదును. ఎంత మందిని ఏడిపిచచ్కదిని  ఉంటరు. “ 
పెదద్మమ్ తలిల్ పటం ముందునన్ కుంకుమ పొటల్ంలో ఇంకో మూడు బొటుల్నాన్యేమో! ఒకటి పెటుట్కుంటూ...  
“గుడికి పొయ చాన దినాలయియ్ంది! కనపడేవ ....ఇంగేమ లే!! రాయి ఇసిరి కొడత్రు నీ తలకాయ మీదికి. తీసక్పొయి తింటరు భాడాక్వ 

గానుల్. నేనెందుకు దినిన్సాత్ గాని. నేనే ఒండుత గా నినున్ ఒచేచ్ లచిచ్మారం” 
బుటట్ చుటూట్ తిరుగుతునన్ కోడితో తన కోరిక చెపుప్కునాన్డు ఐలయయ్. పొదుద్నన్ ఆరిచ్న జావ ని పొయియ్ వెలిగించి వేడి చేసాడు. నూకలు 

రాతిర్ ఉడకబెటిట్ పెదద్ పళెళ్ంలో చలాల్రబెటిట్, తెలల్వారేక, వాటిని ముకక్లు చేసి గంజి కలుపుకుని తినాలొస్సుత్ంది ఐలయయ్కి పని పోయిన దగగ్రున్ంచి.   
కొనిన్ నూకలు తీసి కిందపోసి ఇంటోల్ ఆ మూల ఈ మూల వెతికాడు. కోడి వేరే వైపు నుంచి వచిచ్ నూకలు తింటోంది. ఐలయయ్ ఇంకా 

వెతుకుతునాన్డు. దొరికింది. గాటల్ పీట. తెచిచ్, కోడి పకక్న వేసి గంపతో దానిన్ మూసాడు. మంచం మీద కూరోచ్గానే ఏ మూలో నవారు ముడి ఊడింది. ఏ 
మూలో చూసే ఓపిక లేక అలానే ఒరిగిన ఐలయయ్కి వెంటనే నిదర్ పటిట్ంది. 

సాయంతర్ం ఆరు కావసుత్నన్టుట్ంది. పెదద్ విమానం శబద్ం. మెలుకువొచిచ్ంది. చపుప్న మంచం మీది నుంచి లేచి గంప తీసి కోడి ని ఎతిత్ 
పటుట్కుని తలుపు తీసి ఇంటి బైటికి ఒచాచ్డు. విమానాలు ఇంటి మీద నుంచి పోతాయి లాయ్ండ అవవ్డానికి. కోడితో పాటు నిలబడి అంత దగగ్రగా 
విమానాలు చూడటం ఓ సరదా ఐలయయ్కి.  

రాతర్యియ్ంది. 
ఆకలంటే పూట పూటకీ మనిషిని బతకమని అభయ్రిద్ంచే దేవుడో లేక చంపుతానని బెదిరించే దెయయ్మో అరధ్ం కాదు. మనిషంటే మాతర్ం 

రోజుకో శేరు బియయ్ం ఖరుచ్ చేసే ఒక మర అని అరధ్మయియ్ంది. 
మళీళ్ ఆకలేసోత్ంది.   
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బిందెలోనుంచి ఒక చెంబుతో  నీళుల్ ముంచుకొచిచ్ అందులో అపుప్డే బుటట్లోనుంచి తీసిన ఒక నిమమ్కాయి పిండి, ఉపేప్సి గట గట 
తాగేశాడు. తరావ్త ఒక పెదద్ టమాటా తినుకుంటూ గాటల్ పీట మీద కూరుచ్నన్ కోడితో కబురల్లో దిగాడు ఐలయయ్.  

“కొడుకులు, బిడడ్లంత హౌలేగానుల్ ఉంటరు నాసొంటి బుడేడ్ గాళళ్కి. ఎందుకంటే నాకు ఆకలైతాంది ...తిననీకి ఎం లేదు. సూనీన్కి 
ఎవురార్రు. గంతేలే ఎందుకు సూసత్రు ఎవుని బతుకు ఆనిది. ఇంటామె ఉనన్నిన్ దినాలైనా మంచిగుంటుండే ...నాకు గిన సతుత్వుంటుండే. జెపప్ పెటట్కుండా 
అదీ బాయె. గంతేలే ఎందుకు జెపత్రు... ఎవుని సావు ఆనిది. “ 

“ఆకలైతాందే. మంచిగ దినాలన్నుంది. “ 
టమాటా అయిపోయింది. 
“ఎవురన్యిన అడగమంటావ !!! ఛీ ... చెయియ్ సాచుడు లేదు ఇంటల్. పనికిబో ...పైసలోసత్య ... తాగు...తిను... నిదర్వో ....లే 

...పనికిబో ....ఇంతే. “ 
బుటట్లో తన కంటబడకుండా బిసెక్ట పాయ్కెటుల్ ఏమైనా దాకుక్నాన్యేమో అని అనుమానంతో వెతికాడు. మనిషికి అదృషట్ం మీద ఉండే 

నమమ్కానికి చాలా దగగ్రి బంధువులు ఇలాంటి అనుమానాలు.  
ఏం దొరకక్ బుటట్ని దూరం జరిపాడు. 
“పొదుద్నన్ కూడ ఆ పిలగాలిదద్రు  మసుత్ బతిమిలాడినుర్. ఒకడేమో ఎండిపోయిన రొటెట్ ముకక్లు తినమని. ఒకడేమో బుటట్ 

తీసక్పొమమ్ని.  రోజు పోయి సెంటర లో నిలబడితే ఎవుడో ఒకడు బతిమిలాడతడు. కానీ గదే కదా అడకక్తినుడు యవావ్రమంటే. ఉనన్నాడు తలకాయ 
కూర. లేనినాడు తోటకూర. కాని ...మంచిగ దిని మాసమైతాంది. మా మేసిత్ బిడడ్ పెళిల్ రోజు దినన్. యాట కోశారు ....కోళుల్ కోశారు. బాగ జేశారు. “ 

“కోడికూర అంటే యాదికొచిచ్ంది. లచిచ్మారం ఒండుత నినున్. ఎలుల్ండే. సరాన్ ... నీతోనే జెపుత్ంటే ఎటల్నో ఉంది కడుపుల. కడుపులకి  
వోతవా!” 

“మాటానీన్కి ఎవురనన్ ఒతేత్ బాగు……” 
అంటూ మంచం ఎకక్గానే ఇంకో రెండు ముడులు వొదులయియ్ ఒక పావు నవారు నేల మీదకి జారింది. 

*********** 
తెలాల్రకుండానే విమానం నిదర్ లేపింది. మంచం దిగి పళుల్ తోముకుని మంచిగ తల దువువ్కుని...డబాబ్ లో నుంచి కొనిన్ నూకలు 

తీసుకుని గంప ఎతాత్డు. సగం కళుళ్ మూసి గాటల్ పీట మీద నిదర్పోతునన్ కోడి ని చూసి నవొవ్చిచ్ంది ఐలయయ్కి.  కోడి కళుళ్ తెరిచి తల పైకెతిత్ంది.... 
నూకలు దాని పకక్న పోసి ఇంటికి తాళం వేసి దారిబటాట్డు. 

సెంటర లో పని కోసం అందరి కనాన్ ముందొచిచ్ నిలబడినా... తరావ్త వచిచ్నోళల్ందరిని పని పలకరించింది.  
“నేను తవువ్త ...పాతాత్ ... చదును చేసత్ .... సునాన్లేసత్ ... షామియానాలు ఏసత్ ....పైపులు బిగిసత్ .... నాకు రాని పని ఏదనన్ ఉనన్దా?” 
“భుజాలు బలంగ లేవని ఒకడు ... ఎనున్పూస సకక్గ నిలబడలేదని ఒకడు ... పాణం ఐతె ఉందిగ .... మనిషిని నిలబడే ఉనన్ 

...నడుసుత్నన్.... కళుల్ కానొసుత్నైన్ ...  “   
ఎవరి మీద అరవాలో తెలీలేదు ఐలయయ్కి. మొహం  వాడిపోయే వరకు నిలబడి బోరింగు నీళుల్ తాగి వెనకిక్ నడిచే ఓపిక తెచుచ్కునాన్డు. 

కొంచెం దూరం నుంచే పసిగటాట్డు. తన ఇంటి బయట ఢిలిల్ గాడు కూసోని కాపు కాసుత్నాన్డు. లోపల ఆడి తముమ్డు నగేసు గాడు ....  
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“దొంగ లండిలాల్రా .... రేయ ....”  
ఐలయయ్ అరుపుకి ఢిలీల్ పరుగు తీశాడు . ఇంటి లోపల నుంచి కోడి తో ఉరుకుక్ంటూ బైటికొచాచ్డు ఎనిమిదేళల్ నగేసు. ఐలయయ్ని చూసి 

దౌడు తీశాడు. ఇపుప్డు ఐలయయ్ వెనున్పూస  నిటారైయియ్ంది. భుజాలోల్కి బలమొచిచ్ంది. అరికాళళ్లోకి కోపమొచిచ్ంది. నగేసు వెనక వేగంగా ఉరికాడు. 
ముందుకు ముందే దూరంగా పారిపోయిన ఢిలీల్, తముమ్డి కోసం ఆగి….  

“జలీద్ ఉరుకు రా” అంటూ అరుసుత్నాన్డు..  
ఐలయయ్ ఒక రాయి తీసొక్ని నగేసు మీదికి విసిరాడు. అది నగేసు వీపుకి తగిలి కిందపడాడ్డు. కోడి చెయియ్ జారింది. వీపు రుదుద్కుంటూ 

ఏడుచ్కుంటూ లేచి అనన్ దగగ్రికి ఉరికాడు నగేసు. ఇదద్రు పరారయాయ్రు. రొపుప్తూ కోడి దగగ్రికొచిచ్ ఆగాడు ఐలయయ్.  మెదలకుండా ముడుచుకుంది 
చంకలో. నూకలు పోసిన చేతులు గురేత్మో కోడికి. మరి రేపు లచిచ్మారమని గురోత్ లేదో!! రేపు ఎకుక్వ తినొచచ్ని ఇవావ్లంతా ఏం తినకూడదనుకుంటునన్ 
విషయం ఇంకో టమాటా తింటూ చెపాప్డు ఐలయయ్. మధాయ్నం మూడయింది. కోడి గంపలోకి రానంటూ చంక ఒదిలిచుచ్కుంది. ఆ ఒంటి గది ఇంటికి 
గడి పెటిట్ మంచం మీద పకేక్సుకునాన్డు.  

“నువువ్ ఇంటోల్ అటాల్ తిరుగతా ఉంటె నాతో పాటు ఇంకో పాణం ఉందని బతుకు మీద చాన ఆసైతందే  రేపు ఇంటికెవురనన్ ఒచిచ్ పని 
కాడికి తీసక్పోతరనో ... కాలనీ ఓలుల్ పెదద్మమ్ గుళోల్ పెదద్ పండగేదైన చేసత్రనో ... గౌరెమ్ంటోళుల్ ఒచిచ్ ముసలోలల్ందరికి తలా లచచ్ రూపాయలు ఇసత్నన్మని 
...ఇదిగో ఐలయయ్ నీ లచచ్ అంటరనో .... “ 

“పాపం పెదద్ రాయే ఇసిరన్. ఆ నగేసు గాడికి తగులత్దనుకోలె . పాపం మూగోడు, పసోడు.  డిలీల్ గాడే వీడిన్ చెడగొడతండు. 
దొంగతనాలు మంచియేనా నువ జెపుప్. డిలీల్ గాడికైన తగలాలిస్ ఉండె రాయి.  ఇపుప్డునన్ బియయ్ం ముగుగ్రికి అయితయ గా ....రేపు కూర అయాయ్క పిలిచి 
అనన్ం పెడతా. “  

నిదర్ పటిట్ంది.   
సాయంతర్ం లేచి కోడికి దాని ఆఖరి విమానానిన్ చూపించాడు. రాతిర్ నిమమ్కాయ నీళుల్ చెంబుడు తాగి ఎపుప్డూ లేనంత గటిట్గా 

తేర్ంచాడు.   
మంచానిన్ చూసేత్ పడుకోనిచేచ్లా లేదు. నవారు నరాలు ఐలయయ్ కనాన్ బలహీనపడి మెలల్గా మంచం మీద నుంచి తపుప్కుంటునాన్యి. 

దానిన్ అలుల్దామనన్ ఉలాల్సమొచిచ్ంది చేతులోల్కి. పని చేసుకుంటూ మాటలోల్ పడాడ్డు కోడితో ...    
“లచిచ్మారం ఎందుకంటవా? ఖచిచ్తంగా దెలవ్ది... గాని నా పెండల్యింది గా దినాన... 
పెండిల్దినం లచిచ్మారమని గురుత్... ఇంగేమ గురుత్లే... పెండాల్ం మొకం గూడ... 
ఇంకా చాన లచిచ్మారాలునన్యి.. చెపప్నా… 
పెదోద్డు వుటట్ంది... చినోన్డు బాయిల పడడ్పుప్డు బైటికి దీసింది. 
యాప చెటుట్ ఇరిగి  పడి ఎడుల్ రెండు సచిచ్ంది...  
ఇంకా చానునన్యి... 
సూతెత్ సూతెత్ నా బతుకు మొతత్ం లచిచ్మారాల లెకక్ అనిపిసత్ది.                
ఇలుల్ ఇటుల్ండేటిది  గాదె...” 
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నవారు గటిట్గా గుంజి 
“పెండాల్ం... “ 
అలిల్క ఒదులు చేసూత్ 
“పిలల్గానుల్... “ 
ఆగి 
“బతుకమమ్ ఎటాల్ జేసుత్ంది ఎరకనా!” 
“నీకు గిటల్ శాన మంది దోసుత్లుంటుండె... నువువ్ కూసునే పీట మీద ఎనిన్ గాటుల్నన్యి అదిగో... అంత మంది దోసుత్లుంటుండె ఇంటల్. 

నువ సూసోక్నికి ఆ గాటల్  పీటైన ఉంది... నాకది గూడ లే...! పోటవ్లు దిగాలసుండే మేం గిన! “ 
ఎందుకో ఆ పీట ముటుట్కోవాలనిపించింది  ఐలయయ్కి. వెళిల్ తెచుచ్కునాన్డు.           
“ఇంత గరుకక్ ఉందేందే... ఎనన్డూ చేయి ఉంచలే దీని మీద... ఎటాల్ నిదర్ వడుత్ంది నీకు దీని మీద... 
నీకు దెలుసా నీ కాందాన మొతత్ం? ఏ గాటు ఏ పీక మీద వడిందో నువువ్ గురుత్ వడత్వా... నేను గురుత్ వడత్...” 
“ఇది పెదద్ది. ఐదు సంసరంలైన అయియ్ ఉంటది. దసర పండకిక్ కొడుకులిదద్రు ఒచిచ్ ఆటోలు కొనుక్ంటమని భూమి అమమ్మనన్పప్టిది.  

ఆఁ ...ఈ మూల ఉంది జూడు! నాలుగు సంసరం లు అయుయ్ంటది. ఇదద్రు ఇంటికొచిచ్ మంచిగ తినన్రు ...తాగిరుర్... ఇగ మరి పైసల కాడ ఏం 
తగువైందో... యమ దనున్కోని ...ననున్ కూడ దనిన్రుర్. అపప్టినుంచి రాలె ... “ 

“గిదేమో... ఇంటామె పెదద్ దినం నాటిదనుకుంట... అపుప్డు కూడ రాలె. ఇంగ రారు లె !” 
ఇంకా చోటు లేననిన్ గాటుల్... కాని ఇంకొకక్టి వడిదిధ్... లచిచ్మారం... రేపేనానే?”   
గటిట్గ బిగించి ముడులేసి ...సందులేకుండా అలిల్న మంచానిన్ చూసుకుని మురిసాడు. లైటు ఆరిప్ .... ఎకక్గానే కొతత్ మంచం లా 

అనిపించింది . అలసట తెలుసుత్నాన్ గాని ... ఇంకా ఏదో మాటాల్డాలనిపిసోత్ంది ఐలయయ్కి నిదర్పోకుండా అకక్డకక్డే తిరుగుతూ శబాద్లు చేసుత్నన్ కోడితో.  
ఉనన్టుట్ండి కింద నుంచి ఉబికిన నీళల్లో కళళ్ మీద ఉనన్ నిదర్ మునిగిపోయింది.  
గటిట్గా చెవులు మూసుకుని...  
“సాయంతర్ం దాక మంచిగనే నోటోల్ నీళూల్రె .... మరేందో ఇపుప్డు మనసికారమైతందె...చపుప్డు చెయయ్ కే ! 
మడిసికి ఆకలైతదే. లోకమెటనన్ సావనీ.. 
మడిసికి ఆకలైతది.... మలల్ మలల్ అయితది.... సంపి తినేటంత ఆకలి... సచెచ్దాక అయితది...  
నేనేమ జెయయ్ను...” 
అటు తిరిగి పడుకుని…. 
“సూసేటోళుల్ లేరు... ననొన్చిచ్ సూసేటోళుల్ లేరు... నేను పోయి సూసేటోళుల్ లేరు..... నేనేం జెయయ్ను...  
బడి పలుకులు దెలవ్యి... పలుకుబడులు దెలవ్యి... పైసలేడికెలొల్సత్యే... పోనీ నువు ననున్ సంపి తిను... ఏమేమో ఆలోచిసుత్నన్!  
నెతిత్కి బెటిట్న నూనె తియయ్సత్దా? 
కడుపుకి బుటిట్న ఆకలి కానొసత్దా? 
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నీ నూకలు కూడ అయిపోనయే! ఇంగ పండుకో! చపుప్డు చెయయ్కు. 
శంకలేమనున్ంటే... శంకరుడు దీరుసత్డు... సరాన్!” 
అంటూ తల మీదుగా దుపప్టి కపుప్కునాన్డు. 
తెలల్వారుఝాము నాలుగయింది. నగేసు వీపు మీద వాపు తేలింది. నిదర్పటట్క అటు ఇటు దొరుల్తునన్ నగేసుని జాలిగా నిదర్పోకుండా 

చూసుత్నాన్డు డిలీల్. రెండు కిలోమీటరల్ దూరం లో ఉనన్ కాలనీకి నీళిల్చేచ్ వాటర టాయ్ంక కిందే వీళళ్ పడక, బతుకు. తముమ్డి మీద పేర్మగా రగుగ్ కపిప్ 
కోపంగా లేచి చెపుప్లేసుకునాన్డు ఢిలీల్.  

“ఆ ముసలోడిన్ సంపి ఐన వాడి కోడిని ఇంకా వాని ఇంటల్ ఉనన్యనీన్ ఎతక్సత్. చినన్ పిలగాడి మీదికి రాయి ఇసిరిండు. ఛీ !!” 
ఐలయయ్ ఇంటి మొతత్ లోకి వచిచ్ కొంచెం భయం మింగి .... ముసలోడికి దొరకూక్డదని తనకే అనిన్ దొరకాలని పెదద్మమ్కి 

మొకుక్కునాన్డు డిలీల్. దూరంగానే చెపుప్లిపిప్ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచిచ్ తలుపుకి తన చెవువ్ ఆంచాడు. ఏ సదూద్ చెయయ్ని ఆ ఇంటి మూగ 
పరిసరాలిన్ చీలచ్డానికనన్టుల్ దికుక్లు చెవులు మూసుకునేంత మోత మోగిసూత్ ఇంటి మీద నుంచి వెళిళ్ంది ఒక విమానం. దాంతో ఒకక్సారిగా డిలీల్ 
అదిరిపడి, కిందపడి దగగ్రోల్ ఉనన్ చెటుట్ చాటుకి ఉరికాడు. కాసేపు అకక్డే ఉండి తలుపుని గమనించాడు. ఐలయయ్ లేవలేదని నిశచ్యించుకునాన్క మళీళ్ 
వెళిళ్ చాకచకయ్ంగా లోపలున్ంచి ఇనప తీగలతో కొకేక్నికి తగిలించిన తలుపు గడి ని ఊడబీకాడు. అపుప్డే తెలాల్రుతోంది.  చీకటి గదిలో డిలీల్కి సహాయంగా 
కిటికీ లో నుంచి సూరుయ్డొచాచ్డు. గంప కనపడింది. ఎతిత్ చూసేత్ గాటల్ పీట మీద కదలకుండా కోడి. జాగర్తత్గా పీటతో పాటు ఒడిసి పటుట్కునాన్డు. ఇంకా 
ఏమైనా కనిపిసాత్యేమోనని వెతగాగ్... ఒక బుటట్....దాంటోల్ కూరకి కావాలిస్నవనీన్ ఇంకేం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా అకక్డి నుంచి జారుకునాన్డు. 
సంతోషంలో విపిప్న చెపుప్లు కూడా మరిచ్పోయి తముమ్డి దగగ్రకు పరుగు పెటాట్డు.  

ఐలయయ్ లేవనందుకు ...పటుట్కుని తనన్నందుకు ...పెదద్మమ్ తలిల్ మీద నమమ్కం పెరిగింది ఢిలీల్కి.  
తినాలా వొదాద్ అనుకుంటూ అలుల్కునన్ మంచం మీద ఆకలితో పడుకునన్ ఐలయయ్ ఆలోచనల గొలుసు నిదద్టోల్ నిశశ్బద్ంగా తెగింది.  
వాటర టాయ్ంక నీడలో కూర బాగా ఉడికింది. అనన్ వొండాడు. తముమ్డికి పేర్మగా తినిపించాడు. ఇదద్రు తృపిత్గా భోంచేసారు.  
అదే రోజు సాయంతర్ం చెపుప్లు తెచుచ్కోడానికి వెళిల్న ఢిలీల్, ఐలయయ్ను కడసారి చూసి... ఏడుచ్కుంటూ వెళిల్ పెదద్మమ్ గుళోల్ పూజారికి 

చెపాప్డు. 
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