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తోతోకాడించని కుకక్కాడించని కుకక్  
–– పిపిని టిట్  ర్ రామమూరిత్ని టిట్  ర్ రామమూరిత్

((  యువయువ,,  11997744          సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
 ఈ మాట కొందరికి ఆశచ్రయ్ంగా

తోచవచుచ్. మరికొందరికి హాసయ్ంగా సుఫ్రించవచుచ్ 
కాని, “నోరుండి మాటాల్డలేని వాళుళ్, చెవులుండి 
వినలేని వాళుళ్, కళుళ్ండి చూడలేని వాళుళ్  మన 
మనుషులోల్ వుండగా   వెధవది మాటామంతీ లేని కుకక్ 
తోకవుండి ఆడించలేక పోయిందంటే ఆశచ్రయ్పోవడం 
ఎందుకూ.” 

సుబాబ్రావుకు మొదటినుంచీ కుకక్లంటే 
పరమ అసహయ్ం. అంతే కాదు పర్బల విరోధం కూడా. 
తను బర్హమ్చారిగా వుంటూ, కాలేజీలో చదివే రోజులోల్ 
ఒక నాడు తీయటి కలల కోసం ఎదురు చూసూత్, 
అరధ్రాతిర్ నిదర్కోసం తపసుస్ చేసే సమయంలో 
నిదర్పటట్బోతూ వుండగా వీధి మొగలో ఒక కుకక్ కొంప 

మునిగినటుట్ మొరిగి మొరిగి ఎవరూ తనను ఖాతరు చేయడం లేదని బాధతో కుయోయ్మంటూ శోకాండాలు పార్రంభించింది. దాని అరుపులకు 
సానుభూతి చూపిసుత్నన్టుట్గా మరో నాలుగు కుకక్లు కంఠాలు కలిపినై. సుబాబ్రావుకు ఈ హృదయ విదారక ధవ్నితో తీయటి కలలమాట 
అటుంచి నిదర్ కూడా పాడై కోపంతో లేచి, కరర్ తీసుకొని వీధిలోకి పరుగెతేత్డు.   తీరా అతను వెళేళ్సరికి ఒకక్ కుకక్ కూడా కనిపించ లేదు.  

ఇది దినసరి కారయ్కర్మైపోయి, పార్ణం విసిగి, కుకక్లబాధ భరించలేక మరో వీధిలోకి మకాం మారాచ్డు. కాలేజీకి కొంచెం దూరమని 
మొదటోల్ బాధపడాడ్, ఆ గదిలో చేరినాన్డు రాతిర్ కుకక్ల మొరుగుడు ఎకక్డా వినిపించకపోవడంతో “హమమ్యయ్” అంటూ పెదద్గండం 
గడిచినటుట్ ఫీలయాయ్డు. ఆ రాతిర్ తీయటి కలలు రాలేదు గాని చలల్టి గాలికి చకక్టి నిదర్ పటిట్ంది. పొర్దుద్ట వాతావరణం చూసి రాతిర్ వరష్ం 
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కురిసినటుట్ తెలుసుకునాన్డు రెండు రోజులు ఇలా గడవడంతో   కుకక్లను తమ వీధి దరిదాపులకు రానీయని ఆ ఇళళ్ యజమానుల నందరినీ 
మనసుస్లో అభినందింఛుకునాన్డు.  

బి.కాం. పరీక్షలు దగగ్ర పడడ్ం వలల్ రాతుర్ళుళ్ చదవడం మొదలు పెటాట్డు. చదువు అనడంతోనే నిదర్ ముంచుక రావడంతో ఇపుప్డు 
కుకక్లు మొరిగితే ఎంత బావుండుననిపించింది సుబాబ్రావుకు.  

ఏదో విధంగా పరీక్షలు పూరత్యాయ్యి. ఫరవాలేదు పాసవగలనని గుండె దిటవు పరుచ్కునన్ తరావ్త గుండెల మీద చేయి వేసుకొని 
గత వారం రోజుల నిదర్బాకీని ఈ ఒకక్రాతిర్ హాయిగా తీరేచ్యాలని నిరణ్యించుకొని కళుళ్ మూశాడు. ఇంకా సరిగాగ్ నిదర్ పటట్లేదు. ఇంతలో 
ఒక వంద ఫిరంగులు పేలినటుట్గా, కొనిన్ వందల వురుములు వురిమినటుట్గా, కొనిన్ వేల జలపాతాల హోరులా రకరకాల ధవ్నులు 
వినవచాచ్యి. ఉలికిక్పడి నిదర్లేచాడు సుబాబ్రావు. కొతత్గా వచాచ్యో లేక తమ ధాటికి తపుప్కునాన్డని తనమీద కక్ష తీరుచ్కోవడానికి 
వచాచ్యో తెలీదుగాని అరడజనుకు మించిన కుకక్లు భయంకరంగా మొరగడం పార్రంభించాయి. అరగంట ఓపిక పటాట్డు. కాని వాటి 
అరుపులకు అంతం లేనటల్నిపించింది. ఆవేశంగా లేచి మంచం మీద కూరుచ్నాన్డు. ఏదో మంతర్ం వేసినటుల్ అరుపులు ఒకేసారి 
ఆగిపోయాయి. తనంటే భయం కాబోలు, తను లేచినటుల్ ఎలా తెలిసిందో; అని తనలో నవువ్కోని తిరిగి ఆ వీధిలోకి వెళిళ్పోయి వుంటాయని 
నిరణ్యించుకొని ఈ సారి గటిట్గా నిదర్పోవాలని మెలల్గా కళుళ్ మూశాడు. అవి మళీళ్ వచిచ్ యుదధ్ం పర్కటిసాత్యని అతని మనసుస్ శంకించక 
పోలేదు   కాని పాపం మరోగంట వరకు వాటి అలికిడి లేదు. 

ఈసారి వాటిసంఖయ్ పదికి మించింది. ఇందాకటికి రెటిట్ంపు ధవ్నితో రకరకాలుగా మొరగటం పార్రంభించాయి. ఆ అరుపులు 
సుబాబ్రావుకు తనను ఛాలెంజి చేసూత్ మోర్గిసుత్నన్ యుదధ్భేరీలాల్ అనిపించాయి. లేచాడు నిదర్కళుళ్ ఒకక్సారి నలుపుకునాన్డు, ఆతమ్ రక్షణారథ్ం 
మంచం కిర్ంద వుంచిన దుడుద్కరర్ను చేబూని, అలజడయితే శతృవులు పారిపోతారని నిశశ్బధ్ంగా, అడుగులేసుకుంటూ వీధిన పడాడ్డు. 
నాలుగురోడల్ కూడలిలో కుకక్లు సమావేశమై సమూహంగా సనాన్యి మోర్గిసుత్నాన్యి. అది వేసవి కాలం కావడం వలల్ కొందరు అరుగులమీద 
పడుకొని, ఆ అరుపులకూ తమకూ అసలు సంబంధం లేనటుట్ గురుర్ పెటిట్ మరీ నిదర్పోతునాన్రు. కుంభకరుణ్డిని మరిపించే వాళళ్ నిదర్లకు, వీధి 
వాళళ్ను దూషించకూడదనుకునాన్ తెగ తిటిట్పారేసుకునాన్డు మనసులో. కుకక్ల సైనాయ్నికి దగగ్ర పడాడ్డు. గురి చూసి ఆ దుడుడ్ కరర్ను బలం 
కొదీద్ వాటి మీదకు విసిరాడు. అంతే ! ఆ కరర్ గురితపిప్ంది. అది పెంటపోసే డబాబ్కు తగిలి “ధనాల” మని పెదద్ ధవ్ని చేసింది. కుకక్లు 
పారిపోయినా మరో అపాయం ఎదురైంది. ఆ డబాబ్తాలూకు ఇంటి వాళుళ్ అరుగు మీద పడుకునాన్రేమో ఆ ఇలాల్లు “అమోమ్ దొంగ” అని 
పొలికేక వేసి మరోమంచం మీద మంచి నిదద్రోల్ వునన్ వాళాళ్యనిన్ వాటేసుకుంది లేచీ లేవడంతోనే అతనూ “దొంగ దొంగ!” అని అరవడం 
మొదలు పెటాట్డు.  

సుబాబ్రావుకు కాళుళ్ వణకటం పార్రంభించాయి. వణికే కాళళ్ను చూసే సరికి తన ఆకారం గురుత్కొచిచ్ంది. కట బనీను, ఎరుపు మీద 
నలల్పువువ్ల సింగపూర లుంగీ... ఆ సిథ్తిలో ఎవరు చూసినా ఆ చీకటోల్ దొంగను గురించి శర్మపడకుండానే తనున్ పటుట్కుని తంతారని అరథ్ం 
చేసుకునాన్డు. పులిని చూసిన లేడిలా పరుగు లంకించుకునాన్డు. సుబాబ్రావు తిరోగమనానిన్ గమనించిన కుకక్లు ఇదే సమయమనుకుని 
మొరుగుతూ వెంటపడాడ్యి. ఇంతలో వీధిలోని వారంతా లేచి కరర్లూ, కఠారులతో బయలు దేరారు. కుకక్ల ధాటిని తపుప్కొని, ఊడిపోయే 
లుంగీపటుట్కొని గదిలో పడి తలుపు వేసుకొని లుంగీ మారుచ్కొని వణుకుతూ మంచం మీద కూరుచ్నాన్డు. కుకక్లు మాతర్ం తన గుమమ్ం 
ముందు నిలబడి మొరుగుతూనే వునాన్యి. అనుకునన్ంతా అయింది. తలుపులు దబదబమనాన్యి. సుబాబ్రావు గుండె కొంచెం సేపు ఆగి 
మళాళ్ పని చేయడం పార్రంభించింది. ఇంటి యజమాని లేచాడు. తలుపు తీసి “ఏమిటయాయ్! ఏమైంది” అని వాళళ్ను అడిగాడు. ఒక దొంగ 
పారిపోయి వసూత్ ఈ గదిలో దూరాడండి” అనాన్డొకడు “అరుజ్నా, పారథ్వా, ఫలుగ్ణా” పిడుగు పడబోతునన్టుల్ భావించి సుబాబ్రావు గబగబ 
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మంతార్లు చదువుతునాన్డు. “సుబాబ్రావు!” అనన్ ఇంటి యజమాని గంభీరమైన పిలుపు సుబాబ్రావు చెవిలో పిడుగులా పడింది. ఇక లాభం 
లేదనుకొని లేచి వణికేచేతులోత్ భయంగా తలుపు తీశాడు. ఎదురుగా ఒక ఏభైమంది వీరాధి వీరులు కరర్లతో నిలబడాడ్రు. వాళళ్కు తోడు 
సుబాబ్రావు తలుపు తీయగానే మరో సారి “భోయ” మనాన్యి. ఆ కుకక్ల సపోరుట్ ఆ వీధి వీరులకు అసహయ్మనిపించి, తమ ఆయుధాలు 
వాటిమీద పర్యోగించడంతో కుయోయ్మంటూ తోక ముడుచుకొని పారిపోయాయి. “నీ గదిలోకి ఎవరనాన్ వచాచ్రా?” ఇంటి యజమాని పర్శన్. 
“అబేబ్! తలుపు గొళెళ్ం పెటిట్ వుంటే ఎలా వసాత్రండీ” అని ఎదురు పర్శన్ వేసి తన సమయసూఫ్రిత్కి తనే ఆశచ్రయ్పోయాడు కాసత్ తూలి తలుపు 
పటుట్కునాన్డు. “అది నిజమే వీళళ్ంతా దొంగ దొంగ అని ఇంటిమీద పడితే అనవసరంగా లేవగొటాట్. మంచి నిదద్టోల్ వునన్టుట్నాన్వ వెళిళ్ 
పడుకో” అనాన్డు సానుభూతిగా లోనికెళిళ్న సుబాబ్రావు మంచం మీద పడుకొని “భగవంతుడా ! ఈ రోజు పెదద్ ఆపదనుంచి కాపాడావ!” 
అనుకునాన్డు మనసులో.  

ఆ సంఘటన జరిగినపప్టి నుంచి సుబాబ్రావుకు కుకక్ను చూసేత్ కోపం, ఒళుళ్ కంపరం వగైరా వగైరా ఒకేసారి పుటుట్కొసాత్యి. 
ఆ తరావ్త పరీక్ష పాస కావడమూ బేంక లో వుదోయ్గం రావడమూ, తదనంతరం కాసత్ కటన్ం తీసుకొని చకక్ని చుకక్లాంటి సీతను 

భారయ్గా సీవ్కరించడము, మొదలైనవి రెండు సంవతస్రాలోల్నే పూరత్యాయ్యి.   
ఆ ఇలాల్లి అదృషట్మా అనన్టుట్ పెళిళ్కాగానే అతనిన్ పటన్ంలో పోసుట్ చేశారు. పలెల్టూరి పిలల్యినా సీత, ఛాందసుస్రాలు మాతర్ం 

కాదు. ఇటేట్ పటట్ణావాసంలో కలిసిపోయే చనువు చకచకలు ఆమెలో వునాన్యి. అందుకే ఆదిలో కటన్ం కోసం చదువు తకుక్వైనా పలెల్టూరి 
పిలల్ను చేసుకునాన్నే అని ఫీలయిన ఫీలింగ కొదిద్రోజులు ఆమెతో కాపురం చేయగానే మాయమైంది సుబాబ్రావులో.  

తీసుకునన్ది తకుక్వ అదెద్లో వునన్ బంగళా పెంకుల కొంపైనా చుటూట్ చినన్ కాంపౌండు, దానికో కరర్ల గేటు ఉండటంతో ఆఫీసరు 
వుండే ఇలుల్లా వుందని కొంతలో కొంత సంతృపిత్ పడాడ్డు.  

ఆ ఇంటికి వచిచ్న వారం రోజులకే తన ఇంటి ముందు చెతత్ కుండీలో ఎంగిలాకు విసురుతూ సీత ఒక కుకక్ను చూసింది. ఊరకుకక్ 
అయినా దానిలో పర్తేయ్కత వుందనిపించింది. ఆకు వేయగానే కృతజఞ్తతో సీతనొకసారి చూసి గంభీరమైన నడకతో ఆకు దగగ్రకు వెళిళ్ ఏమీ 
లేని విసత్రిని నాకటం మొదలు పెటిట్ంది. సీత మనసుస్ చివుకుక్మంది. వెంటనే లోనికి వెళిళ్ కూరకలిపిన అనన్ం కాసత్ తీసుకవచిచ్ ఆ కుకక్కు 
వేసింది. ఈ సారి “ఎంత మంచిదానవమామ్” అనన్టుట్ సీతను చూసి ఆ కుకక్ ఆమె ఆతిథాయ్నిన్ గౌరవ పునసస్రంగా సీవ్కరించింది. 

సీతకు కూడా కుకక్లంటే పెదద్ అభిమానం లేదుగాని, ఆ కుకక్ంటే ఎందుకో సానుభూతి ఏరప్డింది. ఇక ఆ రోజు నుంచి కరర్లగేటు 
దగగ్ర జీతం లేని గూరాఖ్లా కాపలా కాయడం పార్రంభించింది ఆ శునక రాజం సుబాబ్రావు వెళేళ్టపుప్డూ వచేచ్టపుప్డూ ఈ కుకక్ తన గేటు 
దగగ్రే తిషట్ వేయడం చూసి కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. అందులో తన విరోధి జాతికి చెందిందాయె “సీతా ఈ కుకేక్మిటికక్డ?” ఉండబటట్లేక 
ఒక రోజున అడిగేశాడు. “ఇంటోల్ కాదుగదండి.. వునన్ది బైటేగా ! పైగా రాతిర్ళుళ్ ఎవరినీ రానీయకుండా కాపలా కాసుత్ందాయె” అంటూ తన 
పలెల్టూరి ధోరణిలోనే రాగంతీసూత్ సమాధానం చెపిప్ంది. “వెధవ కుకక్లంటే నా కసహయ్ం” అనాన్డు. “ఈ కుకక్ మంచిదేనండీ” అంది సీత. 
కోపంగా చూశాడు. సీత పకపకా నవివ్ంది.  

మరో రోజు సీత వంటగదిలో వుండగా “భోవ” మంటూ కుకక్ల అరుపులు వినిపించాయి. అనుకోకుండా అభిమాన మేరప్డిన ఆ 
కుకక్ను వేరే కుకక్లు కరుసుత్నాన్యేమోనని వంట గది విడిచి పరుగున బైటికొచిచ్ంది సీత. ఇంకేముంది ... పది కుకక్లు తన కుకక్ను 
చకర్బంధం చేశాయి. మధయ్న నిలచిన తన కుకక్ వీరోచితంగా పది కుకక్లకూ సమాధానం చెబుతూ తన హకుక్ భుకత్ంగా భావించుకుంటునన్ 
ఆ చెతత్కుండీని కాపాడుకోవడం కోసం ఘోరంగా యుదధ్ం చేసోత్ంది. ఆశచ్రయ్మేమంటే ఆ పది కుకక్లు దీని ధాటికి తటుట్కోలేక 
తికమకపడిపోతునాన్యి. 
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తనకుకక్ మీద వాటి వెధవ దౌరజ్నయ్ం చూసి సీతకు మహా కోపం వచిచ్ంది. దగగ్రునన్ రాయి తీసుకొని “ఛీ! ఛీ!!” అంటూ గటిట్గా 
వాటిమీదకు విసిరింది కాని, సుబాబ్రావు చేతికరర్లా ఆ రాయి గురితపిప్ తన కుకక్కే తగిలింది. కుకక్ “కుయోయ్” మని “ననున్ కొటాట్వేంటమామ్” 
అనన్టుట్ చూసింది పాపం. సీత విసిరిన రాయి తమ మీద పడకపోయినా, ఈ కుకక్కు మానవాంగన మదద్తు వుందని గర్హించి, ఆ 
బలగమంతా పికక్ బలం చూపించాయి. సీత మాతర్ం కుకక్ను కాపాడపోయి దానేన్ కొటిట్నందుకు చాలా బాధపడింది. వెంటనే లోనికి వెళిళ్ 
తాను తినడానికి వుంచుకునన్ అనాన్నిన్ ఆకులో పెటిట్ తీసుకొచిచ్ గెటు తెరిచి ఆ కుకక్ కెదురుగా పెటిట్ంది. ఈ ఆయాచిత ఆదరణకూ, 
ఆహావ్నానికి ఆ అమాయక జీవి, ఆశచ్రయ్ంగా తల పకక్కు వంచి చూసింది “తనకా? కాదా?” అనన్టుట్. ‘నీకే ... రామామ్” అంటూ 
ఆపాయ్యంగా పిలిచింది సీత అరధ్ం చేసుకునన్ కుకక్ ఆతర్ంగా రాలేదు. తన హుందాతనం తగిగ్పోకుండా మెలల్గా వచిచ్ మరో సారి ఆమెను 
చూసింది. “తినూ” అంది సీత. ఇంక డౌట లేదనుకుందేమో వంచిన తల ఎతత్కుండా సుషిట్గా ఆరగించి మరోసారి చూపులోత్ సీతకు “థాయ్ంకస్” 
చెపిప్ గేటువైపుకు వెళళ్బోయింది. “అభీ” అని సీత పిలిచింది. ఇదేమిటి ? తనకు కొతత్ పేరనన్టుల్ తల పకక్కు వంచి వెనకిక్ తిరకుక్ండానే 
చూసింది. “నువువ్ బైటికి వెళొళ్దుద్. ఆ వెధవ కుకక్లు కరవవచుచ్ గేటులో పడి వుండు” మానవ భాషను కొనిన్ కుకక్లు అరథ్ం 
చేసుకుంటాయేమో.. “జీ హుజూర” అనన్టుల్గా ఆమె దగగ్రగా వచిచ్ నిలబడింది. దాని వినయం చూసి సీతకు ఎందుకో జాలికలిగింది. మెరుపు 
లేని బంగారు రంగుతో నునన్గా వునన్ ఆ కుకక్ వీపుపైన చేయి వేసి “నువువ్ నిజంగా అభిమనుయ్డివి.” అని అభినందించింది. అందుకే కాబోలు 
“అభీ” అని పిలిచింది అని కుకక్ అనుకోలేదు కాని, ఆమె అమృత హసత్ం తన మీద పడగానే అంతవరకూ ఎవరినుండీ ఇంతటి ఆపాయ్యతను 
పొందని ఆ కుకక్ మనసుస్ కృతజఞ్తతో నిండి పోయింది. తల పైకెతిత్ చూసింది. రెండు ఆనందాశుర్వులు కుకక్ కళళ్లోల్నుంచి జారిపడడం 
చూసిన సీత పక పకా నవివ్ంది.  

ఈ సంగతంతా ఆ రాతిర్కి రాతేర్ సుబాబ్రావుతో పూసగుచిచ్నటుల్ చెపిప్ంది సీత. పైగా తను దానికి పెటిట్న ముదుద్ పేరు గురించి కూడా 
వివరించింది. సుబాబ్రావు మొదట తన శతుర్వును సీత చేరదీసుత్నన్ందుకు కంగారు పడాడ్ చివరికి సరుద్కునాన్డు. దానికి కారణం తను ఆఫీసుకు 
వెళిళ్ తిరిగివచేచ్ంత వరకూ సీత ఒకక్రేత్ వుంటుందనన్ బెంగ కొంత తీరింది. ఈ సంఘటనతో తన విరోధి జాతిగా చితీర్కరించుకునన్ 
కుకక్లపైన సుబాబ్రావుకు కొంత మంచి భావం ఏరప్డింది. 

రోజులు గడిచేకొదీద్, రోడుడ్మీద నుంచి కాంపౌండులోకి చేరిన ‘అభి’ సీతకు అభిమాన పార్తమై హాలోల్ మకాం పెటట్డం దగగ్రనుంచి 
సీత ఎకక్డుంటే అకక్డ బాడీగారుడ్లా అటెంగష్న లో నిలవడం మొదలు పెటిట్ంది. ఒకటి రెండు సారుల్ వెధవ కుకక్కు మరీ అంత చనువివవ్డం 
మంచిది కాదందామనుకునాన్ సీత మనసు ఎకక్డ బాధపడుతుందో అని అనలేకపోయాడు సుబాబ్రావు.  

అసలు ఈ జనమ్లో కుకక్ను పిలవడంగాని దానికేసి చూడడ్ంగాని జరగ కూడదని ఒకపుప్డు శపథం చేసిన సుబాబ్రావు ఒక రోజు 
హాలోల్ కూరొచ్ని భారయ్ ఇసుత్నన్ తాంబూల చిలకలు సేవిసూత్   తమ ఎదురుగా కూరుచ్నన్ అభిని చూసేసరికి దానిన్ కాసత్ 
పలకరించాలనిపించింది. ‘అభీ’ అని పిలిచాడు. ఇలా అతని పిలుపుకు నోచుకుంటానని భావించని ఆ కుకక్ ఠకుక్న సుబాబ్రావు దగగ్రకొచిచ్ 
నిలిచింది. “వెధవముండవి... ఎకక్డ పుటాట్వో ఇకక్డకు చేరావ.” ఈ మాటలు తనని అనటం లేదు కదా అనన్టుట్ అనుమానంగా చూసింది 
సీత. “మా సీత అభిమానానికి పాతర్మయాయ్వు” అంటూ దాని మీద అంటీ అంటనటుట్ చెయియ్ వేశాడు. ఈ మాటతో “హమమ్యయ్” తనను 
కాదనుకుంది సీత. పులకించి ఆ కుకక్ చెవులు కిందకు వాలిచ్ంది. ఇపుప్డు సుబాబ్రావు ఆ కుకక్ను నిశితంగా చూడడ్ం మొదలు పెటాట్డు. 
“అభీ” అని మళీళ్ పిలిచాడు. ఇపుప్డు చెవులు నిటారుగా నిలిపి “ఎందుకు” అనన్టుల్ మెడ పర్కక్కు వంచి చూసింది. దాని నుదురు మీద 
ముడతలు పడాడ్యి. “అబేబ్... వూరికేలే, దూరంగా ఫో” అనాన్డు. సీత పక పకా నవివ్ంది. ఆ నవేవ్ సుబాబ్రావుకి సీత ఇచేచ్ పెదద్ రిలీఫ. ఎంత 
కోపంలో వునాన్ సుబాబ్రావు ఆ నవువ్కు ఐస కాలేడు గాని చలల్బడిపోతాడు. 
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 “ఏమిటి కుకక్తో మాటాల్డుతునాన్రు ?” నవావ్పుకొని అడిగింది.  
“సీతా నువెవ్పుప్డనాన్ కుకక్ను కీల్న గా అబజ్రువ్ చేశావ?”  
“అబజ్రావ్! అబేబ్ దానికి అలాంటి గజీజ్ గిజీజ్ లేదండీ ” 
సీతకు ఇంగీల్షు తెలీదు “చచాచ్ం” అనుకునాన్డు మనసులో  
“కుకక్ సబుబ్ తెపిప్ంచి రెండు రోజులకొకసారి సాన్నం కూడా చేయిసుత్నాన్నాయె” అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోయింది  
సుబాబ్రావు ఇంక లాభం లేదనుకొని “అబబ్! అది కాదు” అని విసుకుక్నాన్డు. 
 ఆ విసుగుదలతో సీత ధోరణికి బేర్క పడింది. ‘ఈ కుకక్ ఎపుప్డైనా తోకాడించడం నువువ్ చూశావా ?” నిజమే... సీత ఇపుప్డు 

ఆలోచనలో పడింది. అవును, ఏనాడూ అభి తోకాడించడం తను చూడలేదు. అదే సుబాబ్రావుకి చెపిప్ంది. 
 “తోకాడించని కుకక్ ఎకక్డైనా వుంటుందా?” 
 “అదేం పిచిచ్ పర్శన్ండీ! ఇకక్డుందిగా” అంది సీత.  
ఆ సమాధానానికి సుబాబ్రావుకి కోపం వచిచ్ంది. ఆ కోపం చూసేత్ సీతకు నవువ్రావడం తపప్దు. వెంటనే చలాల్రడం సుబాబ్రావుకీ 

తపప్దు ఆమెకు సుబాబ్రావు చిరుకోపం అందమైతే సీత నవువ్ అతనికి ఆనందం.  
ఈ కుకక్తోక విషయానిన్ బేంక ఇంటర్వెల టైంలో టీ సేవిసూత్ సుబాబ్రావు సేన్హితులతో చెపాప్డు. “తోకాడించని కుకక్ 

వుంటుందా?” మితుర్లంతా ఒకేసారి ఆశచ్రాయ్నిన్ పర్కటించారు.  
“ఒక వేళ పేరాలెస్స అనేది కుకక్ తోక కొసుత్ందేమో” అనాన్డు తీవర్ంగా ఆలోచించి ఇంటోల్ హోమియో కొతత్గా పార్కీట్సు చేసుత్నన్ 

చినాన్రావు “నోనో! నథింగు రాంగ! ఏ నరమో ఏక్షన తపిప్ వుంటుందంతే,” అనాన్డు రంగారావ. రెండింటి భావం ఒకటే కావడం వలల్ హెడ 
కల్రక్ వెంకటార్వు బిగగ్రగా నవావ్డు. అంతా అతని కేసి చూచారు. “చెవులుండి వినలేని వాళూళ్ కళుళ్ండి చూడలేని వాళూళ్ నోరుండి మాటాల్డని 
వాళూళ్ మనుషులోల్ వుండగా వెధవది మాటామంతీ లేని కుకక్ తోకుండి ఆడించ లేదంటే పెదద్ ఆశచ్రయ్మేమిటి.” నిజంగా అది జోకే కాని 
ఎవవ్రూ నవవ్లేదు. తన శర్మ వృధా అయినందుకు వెంకటార్వ వెంటనే లేచి వెళిళ్పోయాడు. ఏ ఇలల్యినా సరే చూడగానే వాసుత్ చెపిప్ ఆ ఇంటి 
యజమాని గుండెలోల్ రాయిపడవేసే వాసుత్రోగ పీడితుడు సుబర్మణయ్ం “అలాంటి కుకక్ ఇంటోల్నే కాదు... ఇంటి గుమమ్ం ముందునాన్ ఆ 
యింటి యజమానులకు అరిషట్ం, అంతే కాదు పార్ణాపాయం కూడా” అనాన్డు. ఆ మాటలతో సుబాబ్రావుకి మతిబోయినంత పనైంది. 
ఇంతలో టైమైంది. తిరిగి ఎవరూ తోకాడించని కుకక్ గురించి చరిచ్ంచే అవకాశం లేక పోయింది ఎవరి పనిలో వాళుళ్ పడాడ్రు సుబాబ్రావుకు 
మాతర్ం ఎకౌంట బుకస్ లోని రెండంకెలనీన్ తోకాడించని కుకక్లాల్ కనిపించసాగాయి. పుసత్కానిన్ మూసి వుసూరుమంటూ నిటూట్రిచ్ కురీచ్కి 
జారగిలపడాడ్డు పని చేసుకుంటూనే ఇతరల్ను అందులో ముఖయ్ంగా లేడీ ఎకౌంటెంటల్ను ఓరకంటితో జాగర్తత్గా కనిపెటేట్ వెంకటార్వుకు ఈ 
దృశయ్ం కళళ్బడింది.  

“కుకక్ను గురించేనా ఆలోచన?” 
“వెధవ కుకక్ని విడిచిపెటిట్ పారేయ కూడదూ?” 
“విడిచి పెటిట్నా పోదయాయ్ బాబూ! అది పోయినా ఆవిడూరుకోదు” 
“కుకక్లంటే మీ ఆవిడికి అంత ఇషట్మా?” సుబాబ్రావు అదోలా చూశాడు.  
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“డోనట్ మిసేట్క మి.... కొంతమందికి కొనిన్ అభిరుచులుంటాయి. చూడు... పైగా బిడాడ్ పాపా లేరనుకుంటా.. ఓ పని చేసాత్వ?” 
ఏమిటనన్టుట్ చూశాడు సుబాబ్రావు. “మా యింటి పకక్న రెండు ఆలేస్షన డాగస్ వునాన్యి. రెండూ మగవే. ఒక కుకక్ను ఎవరికైనా కావాలంటే 
ఇసాత్నంటునాన్డు.”  

“ఎవరతను?” 
“మన బేంకులో ఎకౌంటునన్వాడే... చలపతి లేడా.” 
“ఫాయ్నీస్ షాప ఓనరు.” 
“ఆఁ! ఆఁ? అతనే”... వాళళ్ సంభాషణ అంతటితో ఆగిపోయింది.  
ఈ ఛానుస్ ఎవరనాన్ కొటేట్సాత్రేమోనని బేంకుపని కాగానే చలపతిరావు ఇంటోల్ వాలాడు సుబాబ్రావు. గొలుసులతో కటిట్వునన్ రెండు 

కుకక్లు “భౌయ” మని అరవడంతో బిగిసిపోయాడు అదృషట్వశాతూత్ చలపతి ఇంటి దగగ్రే వునాన్డు. అతిధి సతాక్రాలయిన తరావ్త ఆపేక్షగా 
కుకక్లను చూసూత్ తను వచిచ్న సంగతి చెపాప్డు.  

“దానికేం ఒక కుకక్ను తీసుకెళళ్ండి” అనాన్డు చలపతి.  
వయ్వహారం ఇంత సులభంగా చకక్బడుతుం దనుకోలేదు సుబాబ్రావు. తేలిగాగ్ నిటూట్రిచ్ “రేపు మంచి రోజు. రేపు వచిచ్ తీసుకెళతా” 

అని లేచాడు.  
“వచేచ్టపుప్డు డబుబ్ కూడా తీసుకురండి” 
“డబాబ్!” నోరు ఆవలించాడు 
“లేకపోతే ఆలేష్షన ని ఎవరు వూరికే ఇసాత్రండీ;” 
“మీరు కుకక్ల వాయ్పారం కూడా చేసాత్రాండీ?” 
బిగగ్రగా నవావ్డు చలపతి. “నిజమే సేన్హంలో కొందరు ఉచితంగా కూడా ఇవొవ్చుచ్.... అసలు నేను వాయ్పారినే కదా.” 
“ఎంతేమిటి రేటు?” 
“మీకైతే నూట ఏభై” ఈ మాటతో సుబాబ్రావు కళుళ్ తేలేశాడు. “అసలు దీని ఖరీదు మూడొందలండీ” అనాన్డు. 
 వెధవ కుకక్కూక్డా ఇంత డిమాండు వుంటుందనే నిజం ఇపుప్డు తెలుసుకునాన్డు సుబాబ్రావు.  
“వసాత్.” బేరంసారం లేకుండా పరుగు తియయ్బోయాడు.  
“అరెరె! ఏమిటండదీ  ఆగండీ” సుబాబ్రావు ఆగాడు.  
“నిజం చెపొప్దూద్ రెండు కుకక్లోల్ ఒకటి ఉచితంగా ఇసాత్రని వెంకటార్వు చెబితే వచాచ్నండీ” అని నీళుళ్ నమిలాడు.  
“వెంకటార్వు గారి కయితే ఇసాత్ననాన్.” 
“ననున్ పరాయి వాడిలా భావిసుత్నాన్రా ?” ధీనంగా అడిగాడు.  
అతనిన్ చూసి నిజంగా చలపతికి జాలేసింది.  
“సరే మీరెంత ఇవావ్లనుకుంటునాన్రు?” 
“అసలనుకోనిదే!” అనాన్డు సుబాబ్రావు.  
“అయితే ఓ పని చేయండి. ముందు ఒక యాభై రూపాయిలిచిచ్ పటుట్కెళళ్ండి, తరావ్త చూదాద్ం.” అనాన్డు చలపతి.  
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ఇక చూసేదేముంది... ఏభై రూపాయలకు ఆ కుకక్ తనకు వచిచ్నటేట్ అనుకునాన్డు సుబాబ్రావు. “రేపు డబుబ్ తీసుకు వసాత్నండీ” 
అంటూ తిరిగి వెళాళ్డు.  

ఆ రాతిర్ సుబాబ్రావు భారయ్తో అభివలల్ జరిగే కీడు గురించి మితుర్డు మణయ్ం చెపిప్న సంగతి వివరించాడు. ఆమెకు కూడా గుండెలు 
దడదడలాడాయి కానీ పార్ణంగా పెంచిన కుకక్ను విడిచి పెటట్డం ఎలాగా అని ఆలోచనలో పడింది. దానికి పర్తాయ్మాన్యంగా ఆలేష్షన డాగ 
ను తెసాత్నని సుబాబ్రావనాన్డు “ఆలేష్షనంటే ఏమిటండీ?” అని అడిగింది అమాయకంగా.  

“అవి ఈ కుకక్ల జాతికే రాజులాల్ంటివి” అని సమయానుకూలంగా ఏదో చెపాప్డు.  
“పాపం అభిని ఏం చేదాద్మండీ?” 
“ఈ చుటుట్పటల్ లేకుండా తోలేయడమే.” ఈ మాటతో మరీ బాధపడింది.  
“పాపం తోకాడించకపోవడం దాని తపెప్లాగవుతుందండీ!” దీనంగా అంది.  
“అదుంటే మనం ఛసాత్ం” అనాన్డు బిగగ్రగా.  
ఈ సారి సీత నవవ్లేకపోయింది “మీ ఇషట్ం” అంది భారంగా.  
మరునాడు ఉదయం నుంచి సీత మనసు బాగోలేదు. కుకక్ను చూడకుండా తపిప్ంచుక తిరగాలనుకుంది. కాని అభిమాతర్ం ఆమెను 

వదలకుండా ఎకక్డ ఆమె వుంటే అకక్డికి వెళుతోంది. తను ఏం నేరం చేశానా అనే అనుమానం అభీకి కలిగిందేమో!  
“మీ ఈ అలకాష్య్నిన్ భరించలేను కారణం ఏమిటి అనన్టుల్గా మొహం పెటిట్ “భౌ”మని మొరిగింది.  
కురీచ్లో చతికిలపడడ్ సీత ఇపుప్డు చూడకుండా వుండలేక పోయింది. ముందుకాళుళ్ నిగడదనిన్ నిటారుగా కూరుచ్నన్ అభి నుదురు 

చిటిల్ంచి “ఎందుకు బాధపడుతునాన్వ” అనన్టుల్ చూసింది అభికి కనీన్రు కనిపించకుండా తల వంచుకుంది సీత,  
అభి ఆమె దగగ్రకు చేరి పదామ్లాల్ంటి ఆమె పాదాలను నాకింది. సీత వెంటనే లేచి, సుబాబ్రావు రాతిర్ తనకు తెచిచ్న నేతి లడుల్ పొటల్ం 

విపిప్ దాని ముందుంచింది. అభి ఆనందంగా తింది దాని జీవితంలో అంత రుచికరమైన పదారథ్ం తినడం అదే మొదటి సారి కావడంతో సీతను 
మరీ ఆపాయ్యంగా చూసూత్ నోరు చపప్రించింది.  

తోకాడించకపోయినా అభిలో వునన్ కొనిన్ మంచి లక్షణాలే సీతను మరీ ఆకరిష్ంచాయి దొంగతనం చేయదు. పెటిట్ పిలిసేత్ గాని 
ఆహారానిన్ ముటట్దు. అభి ఆడకుకేక్ అయినా గేటు విడిచి బైటికి పోదు ఎంత మగమహారాజు లాంటి కుక వచిచ్ గేటు దగగ్రున్ంచి లొటట్లేసినా 
“జాగర్తత్” అనన్టుట్ గురుర్బెటిట్ బెదరగొడుతుంది. తన శరీరంపై ఏకాసత్ మలినం వునాన్ నాలికతో కీల్న చేసుకుంటే గాని నిదర్పోదు. దానికి పగటి 
నిదేర్ అలవాటు. రాతర్ంతా కాపలా కాసుత్ంది. సీత ఒక రోజున పొరపాటుగా దొడిడ్ తలుపు మూయడం మరిచ్పోయి పడుకుంది పొర్దుద్నన్ 
పనిపిలల్ వచేచ్సరికి గుమమ్ం వెలుపల రెండు కాళూళ్, లోపల రెండు కాళూళ్ పెటుట్కొని కూరొచ్నుంది అభి. కను చీకటోల్ పనిపిలల్ రావడంతో మీద 
పడి పటుట్కొంది పని పిలల్ కేకలతో, కుకక్ అరపులతో సీత పరుగున వచిచ్ంది. ‘అభీ’ అని పిలవగానే ఆ పిలల్ను వదిలి సీత పకక్కొచిచ్ 
నిలబడింది.  

“తలుపు ఎవరు తీశారే?”  
“తెరిచే వుందండీ” అని పనిపిలల్ సమాధానం చెపిప్ంది.  
అపుప్డు తను చేసిన పొరపాటు జాఞ్పకం వచిచ్ంది. నోరులేని అభి తన యజమానురాలు చేసిన పొరపాటు గర్హించి తెలల్వారూల్ 

దొడిడ్వైపునే కాపలా కాసింది. వెంటనే సీత మోకాళళ్ మీద కూరొచ్ని అది జంతువనేమాటే మరిచ్పోయి దాని మెడను వాటేసుకొని నుదురు 
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ముదుద్ పెటుట్కుంది. కాని ఈ సంగతి సుబాబ్రావుకు చెపప్లేదు. కనీన్టితో కుకక్ను చూసూత్ జరిగిన సంఘటనలనీన్ గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ 
వుంటే మళీళ్ దుఃఖం పొంగుకొచిచ్ంది.  

గేటు తీసిన చపుప్డు కావడం పులిలా గొలుసు లాకుక్ంటూ పెదద్ గొంతుతో ఆలేష్షన అరుచుకుంటూ రావడం సీతను మళీళ్ ఈ 
లోకంలోకి తెచాచ్యి. బేంక ఫూయ్న గొలుసు పటుట్కునాన్డు. 

అభి ఈ దృశయ్ం చూసింది. తన విరోధి వసుత్నన్టుల్ భావించిందేమో బలాబలాలు కూడా అంచనా వేయకుండా ‘భౌ’ మంటూ వెళిళ్ 
అలేష్షన మీద పడింది ననున్ జయించేవారెవరంటూ గరవ్ంగా లోనికి వచిచ్న అలేష్షన జానీ వెళిళ్ గోడ పకక్న పడి పళిళ్కిలించించి మొరగడం 
పార్రంభించింది. కాని అభి వూరుకోలేదు. “ఇకక్డ నుంచి పోతావా లేదా" అనన్టుట్ మొరుగుతూ వారిన్ంగు ఇసోత్ంది సుబాబ్రావు ఎంత 
పిలిచినా వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. పూయ్న బెదిరి గొలుసు విడిచాడు. అభి అవకాశం చూసుకొని మళీళ్ జానీ మీద కురికింది సీత “అభీ, అభీ” 
అని అపప్టికే చాలా సారుల్ పిలిచింది. సుబాబ్రావు సీత ఏదో పెదద్ నేరం చేసినటుల్గా చూసూత్ బుసలు కకుక్తునాన్డు. సీత వెంటనే లోనికి వెళిళ్ 
కరర్ తీసుకొని వచిచ్ంది ఆవేశంతో కోపంతో అభీని చావబాదింది.  

ఈ దెబబ్లతో అభి నోరు మూసింది కనీన్టితో సీతకేసి చూసింది ‘నేనేం తపుప్ చేశా ?’ ననన్టుట్.  
సీత దాని మొహం చూడలేక కరర్ విసిరేసి దుఃఖం ఆపుకుంటూ ఇంటోల్కి వెళిళ్పోయింది. సుబాబ్రావుకు సీత పర్వరత్న ఆశచ్రయ్ంగా 

తోచింది. కాని ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాడు.  
అలేష్షన గొలుసు తను అందుకొని “అపప్ల సావ్మీ ఆ కుకక్ను చుటుట్ పటల్కు రాకుండా తోలెయియ్” అని ఆరడ్రు జారీ చేశాడు. రాగానే 

తనను బెదర గొటిట్ందనే కోపంతో అపప్ల సావ్మి సీత విసిరేసిన కరర్నందుకుని ఫో అంటూ ఆ ఊరకుకక్ను ఒకక్ దెబబ్ కొటాట్డు అది ‘కుయోయ్’ 
మంది హాలోల్ కూరుచ్నన్ సీతకు ఆ ధవ్ని గుండెలోల్ కలుకుక్మంది వెంటనే బైటకు వచిచ్ంది. అపప్ల సావ్మి మరో దెబబ్ వేశాడు.  

“అపప్ల సావ్మీ” సీత ఆవేశంగా అరిచింది అపప్లసావ్మి భయంగా చూశాడు. “ఆ కుకక్నెందుకు కొటాట్వ?”  
“అదేంటమమ్ గారు... అయయ్గారు తోలెయయ్మనాన్రు... పైగా మీరే కొటాట్రు గదా అనాన్డు.” 
“నేను కొడతాను... నా ఇషట్ం. అది నేను పెంచిన కుకక్ పెటిట్న వాళళ్కే అధికారం వుంది. మధయ్న నువెవ్వడవ?” 
అపప్లసావ్మి అయోమయసిథ్తిలో పడాడ్డు.  
“అపప్ల సావ్మీ, నువెవ్ళుళ్ అని సుబాబ్రావు పంపించి వేశాడు.  
“సీతా ఈ కుకక్ను చూడు” అంటూ సీతను ఓదారేచ్ ఉదేద్శయ్ంతో జానీని చూపించాడు. కాని సీత దృషిట్ గేటుదగగ్ర నిలబడడ్ అభీ 

మీదేవుంది.  
“అభీ ! నువివ్కక్డి నుంచి వెళిళ్ఫో. నువివ్కక్డకు ఎపుప్డూ రావదుద్ ఫో” ఆఖరి మాట దుఃఖ పూరితంగా వచిచ్ంది ఆమె మనోవేదన 

అరథ్ం చేసుకునన్టుట్ అభి తలవంచుకొని మౌనంగా గేటు దాటి వెళిళ్ పోయింది సీత కళుళ్ మూసుకొని ఏడిచ్ంది. “సీతా” భయంగా 
పటుట్కునాన్డు సుబాబ్రావు  

“అది కుకక్ కాదండీ.. మాటలొచిచ్న మనిషి కనాన్ మంచిదండీ.. తెలివైనదండీ” అంది.  
అపుప్డే కథ అయిపోలేదు సీత రెండు మూడు రోజులు అనన్ం సరిగాగ్ తినలేదు ఇంచుమించు బిడడ్కోసం బెంగపెటుట్కునన్ తలిల్లా 

అయింది. పర్తిక్షణం తనను నీడలా అంటి పెటుట్కు తిరిగే అభి జాఞ్పకం రాసాగింది. కాని సుబాబ్రావు బాధపడతాడనే వుదేద్శయ్ంతో పైకి మాతర్ం 
జానీని కూడా జాగర్తత్గా చూడసాగింది అయితే జానీ పెంపకం పర్తేయ్కం. దాని వంట వేరు. దాని తిండి వేరు. ఆ దంపతులకది పెదద్ సమసేయ్ 
అయింది. జీతంలో సగం డబుబ్ దానికి ఖరచ్యేయ్సిథ్తికి వచిచ్ంది. సీత ఈ కుకక్ను చూసుకుంటూ అభీని మరిచ్పోతే అంతే చాలనుకునాన్డు 
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సుబాబ్రావు. సీత కూడా జానీలో అభీని చూడడానికి పర్యతిన్సోత్ంది ఎపుప్డైనా అభి వసుత్ందేమోనని అపుప్డపుప్డు గేటు దగగ్రకెళిళ్ చూసేది 
సీత. కాని అభిమాతర్ం తిరిగి ఏనాడూ కనిపించలేదు ఒక నెల గడిచేసరికి కర్మ కర్మంగా జానీ సీత మనసులో అభి సాథ్నానిన్ 
ఆకర్మించుకుంది. అభి లాగే సీతను విడవకుండా అనుసరించేది సీతలో కూడా రాను రాను అభి గురుత్లు మాసి పోసాగాయి.  

ఆ రోజు ఆదివారం. సుబాబ్రావు ఇంటిదగగ్రే వునాన్డు. సీతకు అషాట్చెమామ్ ఆడడ్మే తెలుసు హాలోల్ భారాయ్భరత్లిదద్రూ అదే ఆట 
ఆడుతునాన్రు. జానీ దగగ్రోల్ కూరొచ్ని ఆ ఆటను విచితర్ంగా చూసోత్ంది.  

“సుబాబ్రావు గారూ” అని పిలుపు వినిపించి ఇదద్రూ అటు చూశారు. చలపతి. 
“రండి” అని సుబాబ్రావు ఆహావ్నించాడు సీత లోనికి వెళిళ్ంది జానీ చలపతిని చూడగానే తోకాడిసూత్ మీద కురికింది. నాలుకతో 

అతని శరీరానన్ంతా నాకింది. “అబబ్ వుండవే... నీకోసమే వచాచ్లే” అంటూ వారించాడు.  
‘ఎలా వుందండీ మన జానీ.’ పర్శిన్ంచాడు.  
“మమమ్లిన్ తింటోంది” ముకత్సరిగా సమాధాన మిచాచ్డు సుబాబ్రావు. చలపతి నవావ్డు. సీత కాఫీలు తెచిచ్ంది. కాఫీ తీసుకునన్ 

తరావ్త చలపతి “కుకక్ సరదా తీరిపోయినటుట్ంది. ఇక తీసుకు పోనా” అనాన్డు. సుబాబ్రావు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.  
“ఏమిటలా చూసాత్రు?”  
“కుకక్ను తీసుకెళళ్డమేమిటి ? ఏభై రూపాయలిచిచ్ మీ దగగ్ర నేను కొనాన్ను.” అనాన్డు.  
ఇపుప్డు కూడా చలపతి నవావ్డు. “ఎంత అమాయకులండీ. ఆలేష్షన డాగ ఏభై రూపాయలకు రాదని ఆనాడే చెపాప్ను.” 
“మరెందుకిచిచ్నటుట్?” 
“ముచచ్ట పడుతునాన్రు కాబటిట్... ఏభై రూపాయలిచిచ్ ఒక నెల వుంచుకోమనాన్ను.”  
“చలపతీ” కోపంగా అరిచాడు. సీత భయపడింది.  
“ఏం?” ఎరర్గా చూశాడు.  
“అనాయ్యం! ఇంతవరకూ దీని కోసం రెండు వందలు ఖరుచ్ చేశాను.” 
“ఊరికే ఖరుచ్పెటాట్రా? మీ ఇలుల్ కాపలా కాసింది కాబటిట్ ఖరుచ్ పెటాట్రు” అనాన్డు నిరల్క్షయ్ంగా.  
సుబాబ్రావు ఆ మొరటు మనిషిని జయించడం కషట్మనుకొనాన్డు ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ “సరే యాభై ఇచిచ్ తీసుకెళళ్ండి” 
“ఇంతకాలం మీ దగగ్రుంచినందుకు అడావ్నుస్గా అ ఏభై రూపాయలూ తీసుకునాన్ను. ఇపప్టికైనా అరథ్మయిందా.” 
“అరధ్మయింది మీరు వటిట్ వాయ్పారసుత్లే కాదు... దొంగ వాయ్పారసుత్లని.” 
“సుబాబ్రావ ! మరాయ్దగా మాటాల్డు.” 
“లేకపోతే ఇది మరాయ్దంటావా?” ఎదురు పర్శన్వేశాడు సుబాబ్రావు.  
“మరాయ్దసుత్ణిణ్ కాబటేట్ ఆ రోజూ, ఈ రోజూ ఒకే మాటమీదునాన్. ఇది మూడు వందల రూపాయలు విలువచేసే కుకక్... మీకు 

కావాలంటే సగం రేటుకిసాత్ మిగతా వందా ఇటు పారేయండి” చేయి చాశాడు అతని లౌకికానికి సుబాబ్రావు కోపంతో వణికి పోతునాన్డు భరత్ 
అయోమయ సిథ్తిని చూసి “కుకక్ మాకు అవసరం లేదండీ.. మీరే తీసుకెళళ్ండి” అంటూ సీత కంగారుగా భయంగా చెపిప్ంది.  

“ఆడదానికునన్ ఆలోచన లేదు.. పైగా పెదద్ ఎకౌంటెంటు” అంటూ గుమమ్ం దాటాడు. కుకక్ అతనిన్ అనుసరించింది. 
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 ఆఖరిమాటతో సుబాబ్రావు తనున్ తాను మరచాడు “రాసెక్ల ఏం పేలావ” అంటూ వెనక బడాడ్డు. వెళేళ్ చలపతి గేటు దగగ్ర వెనకిక్ 
తిరిగి “జానీ కేచ హిం” అంటూ సుబాబ్రావుని చూపించాడు. జానీ భౌ మంటూ వెళిళ్ ముందు కాళుళ్ రెండూ సుబాబ్రావు గుండెలమీద వేసి 
పీకపటుట్కోవడానికి పర్యతిన్సోత్ంది. సీత కెవువ్న అరచింది.  

ఇంతలో ఎకక్డ నుంచి వచిచ్ందో అభి “భౌ” మంటూ వెళిళ్ జానీ పీకపటుట్కుంది. ఈ హఠాత పరిణామానికి అంతా విసుత్ పోయారు. 
సీత దుఖంతో సంతోషంతో ఊగిపోయింది. జానీ తన పర్యతాన్నిన్ విరమించినా అభి వూరుకోలేదు. తరిమి తరిమి జానీని కరుసోత్ంది జానీ 
పారిపోయింది. చలపతి బెదిరించ బోయాడు. ఇపుప్డు సుబాబ్రావుకు పటిట్న గతే చలపతికి పటిట్ంది. రెండు కాళూళ్ చలపతి గుండెలమీద వేసి 
భయంకరంగా మొరుగుతూ పీకపటుట్కోవడానికి పర్యతిన్సోత్ంది అభి.  

చలపతి భయంగా “సుబాబ్రావ” అని అరచాడు. ఇపుప్డు సుబాబ్రావు ధీరోధాతుత్డయాయ్డు.  
“అది నీలాగా... నీ జానీలాగా విశావ్సంలేనిది కాదు. పిరికిదీ కాదు. ఏభై రూపాయాలూ నా ముందు పడితే గాని అది నినున్ 

విడిచిపెటట్దు.” కంగారుగా చలపతి వణికే చేతులు కోటు జేబులో పెటిట్ అయిదు పదిరూపాయల నోటుల్ తీసి ముందుకు విసిరాడు. చలపతి 
మీదికి మళీళ్ మొరిగింది అభి, సీత “అభి” అని పిలిచింది. అభి చలపతిని వదలి సీత దగగ్రకొచిచ్ నిలబడింది. ‘బర్తుకు జీవుడా’ అనుకొని 
చలపతి వూడిపోయే పంచెని వెనక దోపుకుంటూ గేటు దగగ్ర ఒకసారి బోలాత్పడి లేచి పారిపోయాడు. ఈ దృశాయ్నిన్ చూసిన సుబాబ్రావు సీతే 
కాదు అకక్డ పోగైన వారు కూడా విరగబడి నవువ్కునాన్రు.  

“నేను మంచి పని చేశానా” అనన్టుట్ చెవులు రికిక్ంచి, సుబాబ్రావును మారిచ్ మారిచ్ చూసింది అభి. తన భరత్ అవమానానేన్ కాదు 
పార్ణానిన్ కూడా కాపాడిన ఆ మూగజీవి మెడను వాటేసు కొని నుదురుపై ముదుద్ పెటుట్కుంది సీత. సుబాబ్రావు కూడా మోకాళుళ్ మీద కూచుని 
“అభీ” అని పేర్మగా పిలిచాడు సీతను విడచి సుబాబ్రావు దగగ్ర కొచిచ్ంది.  

"ఏది ఏమైనా సరే ఈ జనమ్లో నినున్ విడిచి పెటట్లేం అభీ” అంటూ ఆపాయ్యంగా తలపై మెలిల్గా సప్ృశించాడు.  
“ఏమండీ!” సీత హఠాతుత్గా అరిచింది. ఏమిటని సుబాబ్రావు భయంగా చూశాడు.  

సంతోషంతో ఉబిబ్తబిబ్బబ్వుతూ సీత “చూడండీ మన అభి తోకాడిసోత్ంది.” సుబాబ్రావు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు. నిజమే అభి ఇపుప్డు 
సంతోషంతో తోకాడించడమే కాదు చకర్ంలా తిపుప్     
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