சேநிப்ின் அயேினம்.

அது ஓர் ச ோடை ோம். ஓர் புதோில் கூட்ைநோ எறும்பு ள் யேித்து
யந்த. அவ்யிைத்தில் யண்டு ளும் குயினோ யேித்து யந்த.
வயிசன ல் ோிட . அதோல் எல்சோரும் கூடி ந ிழ்ந்து தநது
வோழுதிடக் மித்து யந்தர்.
யண்டு ள் ஆடிப்ோடி யிடனோடி ந ிழ்ந்த. இடைனிடைசன
இட ில் இருந்து இடப்ோி.
எறும்பு சோ கூட்ைம் கூை:ைநோ ச் வேன்று தோம் குடினிருப்தற்கு வீடு
ட்ைத் வதோைங் ி. ி, நடம ோத்தில் உண்தற்கு உணவுப்
வோருட் டயும் சே ோிக் த் வதோைங் ி.
யண்டு ள் இட ில் டுத்திருந்து இடப்ோறுயடதக் ண்ை
எறும்பு ள் “ண்ர் ச யிடபயில் ி ோம் யபப்சோ ிது. ீங் ள்
இருப்தற்கு வீட்டிட அடநக் யில்டனோ?” எக் ச ட்ை.
இடதக் ச ட்ை யண்டு ள்   எச் ேிோிக் த் வதோைங் ி. "இப்சோது
நி வும் இிடநனோ ச ோடை ோம் ைக் ிது. இதட அனுயிக் ோது
எப்சோசதோ யபப் சோகும் ி, நடம ோத்டத ஏன் ிடக் ின்ோய்
ண்ோ?" எக் ச லினோ க் ச ட்ை.
எறும்பு ள் எதுவுசந கூோது வேன்று யிட்ை.

நீண்டும் எறும்பு ள் அவ் யமிசன வேன்று தநக் ோ உணவுப்
வோருட் ட சே ோிக் த் வதோைங் ினது. யண்டு சோ அங்ச
யிடனோடிக் வ ோண்டு சபத்டதக் மித்துக் வ ோண்டிருந்த.
ேி ோட் ள் வேன். நீண்டும் அவ்யமினோ எறும்பு ள் வேன்.
யண்டு டக் ண்ை எறும்பு ள் ண்ர் ச ி ோம் வருங்கு ிது.
ஏன் வீணோ வோழுடத வீணடிக் ிீர் ள்? எக் ச ட்ை.
இடதக் ச ட்ை யண்டு ள் நீண்டும்   எச் ேிோிக் த் வதோைங் ி.
"இி யபப் சோகும் ி ோத்டத ஏன் ிடக் ின்ோய் ண்ோ? "எக்
ச லினோ க் ச ட்ை.
எறும்பு ள் எதுவுசந கூோது வேன்று யிட்ை. எறும்பு சோ தநக்குத்
சதடயனோயற்ட எல்ோம் சே ோித்து முடித்து இடப்ோத்
வதோைங் ி.
யண்டு சோ குதூ நோ ோடிஆடி சபத்டதக் மித்துக்
வ ோண்டிருந்த. அடதக் ண்ை எறும்பு ள் “ண்ர் ச
ோடனிலிருந்து ி வ ோட்ைத் வதோைங்கு ிது.
ஏன் வீணோ இறுதிப் வோழுடத வீணடிக் ிீர் ள்? யிடபயில் எங்ச
யேிக் ோம் என்ோயது சனோேியுங் ள். ேிிதயோயது உணடயத்
சதடுங் ள்.” எக் யடயுைன் கூி.
இடதக் ச ட்ை யண்டு ள் நீண்டும்   எச் ேிோிக் த் வதோைங் ி.
"முடினப்சோகும் ல் ோத்டத அனுயினோது ோட யபப்சோகும்
ி ோத்டத ஏன் ிடக் ின்ோய் ண்ோ?" எக் ச லினோ க்
ச ட்ை. எறும்பு ள் எதுவுசந கூோது வேன்று யிட்ை.
நறுோள் ி ோம் வதோைங் ினது. எங்கும் ி மூடிக் வ ோண்ைது.
எறும்பு ள் தது குடும்த்திருைன் தநது வீட்டினுள் இருந்த. தோம்
சே ோித்த உணடயயும் உண்டு ந ிழ்ந்த.
ஆோல் யண்டு சோ முதல் ோச குிடபத் தோங் முடினோது அங்கும்
இங்கும் ஓடி. ஒதுங் ி இருப்தற்கு இைநில்ோது தயித்த. ோல் ள்
ட ள் குிபோல் யிடக் த் வதோைங் ினது. ேினோல் யனிறு த்தினது.
உண்தற்கு ஒன்றுசந ிடைக் யில்ட. ிக் ட்டி ள் நட்டுசந
உடந்து ிைந்தது.
தநது ண்ர் ின் அிவுடபடனக் ச ட் யில்டசன எக்
யடப்ட்ை.
இப்சோது யடப்ட்டு என் வேய்யது. குிர் தோங் முடினோது
இந்தும் சோனி.
நது எதிர் ோத்டதயும் ிடத்து சேநித்து யோழ்யது அயேினநோகும்.

