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కొత్త పలక - నున్న బలప్ము
‘సిన్ననయ్యా, రేప్మ దీనిన పలకూటంలో సేర్చాలంటా వండాడు మా కోదండడు. ఇంత్ బతుకూ
బత్కతా నాలుగు బొరుగ్గంజలనాన పంచకుంటే బాగుంటాదా సెప్ము?’ అని సిత్తతరికి వంటెద్దుబండి
న్డిపే సిన్ననయ్ాన్డిగ్ంది మా దొరసాన్వ్వ. ఆయ్మ్ు మా నాయినికి మేన్త్త. మా నాయినానమె
దతుతదీసుకునిందంట.
న్నున ఇస్కూలుకు సేరసాతవన్నయంద్దకు శానా కుశాలుగా వండాది.
‘మీ బోటోళ్లు అంత్ మాత్రమ్నాన సెయ్ాకపోతే బాగుండద్ద లేమా!’ అనానయడు సిన్ననయ్ా.
‘మ్డి సేడబెటాతవండారు సిన్ననయ్యా. మా కోదండానికి నిలుకు లేద్ద. నువవ సిత్తతరు
నుంచొచ్చాటప్ముడు నాలుగు సేరుు బొరుగులు, రండు త్వ్వలు సెనిగ్పప్ము దీసుకొనిర్చ’ అని సంచి,
ఆరణాల ద్దడుు సిన్ననయ్ా సేతిలో బెట్టంది మాయ్వ్వ.
ఆరేత్రి నేనూ, మాయ్ాకూ అన్నం దింటా వండాము. మాయ్మ్ు మా పెదుబోోడికి అన్నం
దినిపంచి నిద్రపసాత వండాది. మా నాయిన్ అనాననికొచిానాడని మాయ్వ్వ మాయ్బోోనిన
కాళ్ుమంద పండుకోబెట్టకోని మాయ్మ్ును పంపంచింది.
తినినగ్నిన కడగాల్సొసాతదని నేన్నప్ముడూ రండు ముదులన్నం మగ్లబెటేటసి లేసాతను.
‘అమాు, స్కడుమా ఈ బిడిి’ అని మాయ్కుూందే బిలు బితితరిది మాయ్మ్ుకు స్కపంచింది.
‘సిన్పాపా, ఇట్రా’ అని పలసింది మాయ్మ్ు.
అనినంచి పరిగెతిత పోదామ్నుకునిన దానిన ఎన్కొూచిానాను.
‘ఏంపనిది తినేసి గ్నిన కడిగ్పెట్టట’ అని మానాయినికి గ్నినలో అన్నం బెటటకర్చను కదిలంది.
నేను ఆనినంచి జారుకోవాలని స్కసినాను. కాని మా సుపునాతి స్కరపన్క ఆడేవండాది
గదా!
‘అమాు..’ అన్బోయింది నాపకూ జూసాత మాయ్కూ. నాకు కోప్ముచిా మాయ్కూను గ్లుపెట్ట
పరిగెత్తబొయినాను. మాయ్కూ ‘స్కడుమా ఈ బిడిి’ అని ఏడుపెతుతకొనింది.
‘అది తినేసి గ్నిన కడిగ్పెట్టట’ అని ఉరిమస్కసింది మాయ్మ్ు నాపకూ. కాళ్లు కడుకోూని
పైగుడితో మొగం తుడుొకుంటా గుడిొంట్లో కొచిానాడు మా నాయ్న్.
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‘ఏంది గలాటా?’ అని అడిగ్నాడు.
‘ఏముంది. నీ సిన్నకూతురుంది గదా! ఇరుసెంగ్ మాదిరిగా వూరంతా తిరిగొచ్చాది. త్టటకేసి
పెడేత తినేది. య్యడ గ్నినకడగాల్సొసాతదో అని ఒక మంగడ దాంటోు వదిలపెటేటది. ఒక సిన్న పన్నాన
సేసాతదా! కొరకర్చని కొయ్ాయిపోతావంది’ అని మా నాయ్నితో నా మంద ఏమేమో సెపేుసాత
వంది.
మాయ్కూ మొగం స్కడలు. న్నున తిడాతవంటే ఆ బిడిికి త్మ్సా. నాకు ఏడుప్మచ్చాసింది.
ముక్కూగరేసాత త్లుప్మను గ్లుుకుంటా త్లాంచుకోనుండాను. మ్దిు మ్దిులో ఆవిలసాతవంటే మ్ళ్లు
తిట్టు మొద్దలు బెట్టంది మాయ్మ్ు.
‘ఆడబిడిి ఎంత్ అణకువ్గా వండాల. సిన్న సేతులోత ఎంత్ పనిజేసేత వదునానయ. ప్మట్టు
మూసేదాని మాదిరిగా సింపరిత్ల బెట్టటకోని ఇరవైనాలుగగంటలు మ్ంట్లో పడి ప్మర్చుడాత నీళ్లు
గొట్టటకోమ్నానయగూడా కొట్టటకోద్ద. దీంతో య్యంగాలంటే నాకు నా త్ల ప్రాణం తోకకొసాతది....’.
నాకు కండుు మూత్లు బడి పోయనాయి. త్లుప్మకు జారబడిరది తెలుసు.
మా నాయినొచిా న్న్ననతుతకునానయడు. కండుు దెరిొ స్కసినాను. ‘ఒగేసారి య్యడ
పండుకోవాలో ఆడ పండుకుంటే ఏమ నాయినా!’ అని మాయ్బోోని పకూన్ బొంత్మంద
పండుకోబెట్టనాడు.
‘తెలాురింది లెయ నానాన, నా బంగారు కదా! ఈ ప్మద్దు కొత్త పలకా బలపెుతుతకోని నా
కుట్టకన్న ఇస్కూలకి పోతా దంటా’ మాయ్మ్ు లేపతావంది.
‘కొంచ్చపాు’ అని ఇంగా ముడుకుకుూనానయను.
‘నాకేంలే. అటేన ప్మండుకో, నీ పలకాబలప్ము అకూ దీసుకుంటాది’ అనింది.
అంతే గబుకుూన్ లేసినాను. పెళ్లుకి బొయిా వంట్కి బోసొచిా ‘నా పలకా బలపుయిామా’
అనానయను.
‘వాటేనమ

గెదెుతుతకోని

బోద్దలే.

అకూకూనిపంచకుండా

నేన్నతిత

పెటానయను.

పండుు

దోముకోనిర్చ. నీళ్లు బోసుకుంద్దవ’ అనింది.
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పెళ్లుకి బొయిా పడకబూడిుని ఎడం సేతిలో ఏసుకోని అద్దుకోని అద్దుకోని పండుు
దోముకుంటా వండానా. మా య్కొూచిాంది. అప్ముడే పకిూంట్ ప్మన్ననకూ దెగ్గర బొయిా రండు
జలేుసుకోనొచిాంది. త్లనండా సేమ్ంచి పూలు గూడా పెట్టటకోనుండాది.
‘అకా నేనుగూడా నీతో ఇస్కూలుకు కొత్త పలకా బలపెుతుతకో నొసాతనే’ అనానయను.
మా య్కూకు శానా కుశాలైపోయింది. నాకు మొగం కడిగ్ంచి ఆబిడ్డి కడుకొూనింది.
మాయ్మ్ు ఇపుపండి సట్టతో వచిాంది. ‘అమా నేను త్లకు బోసుకోను మా’ అని
ఏడిొనాను.
‘త్లకు బోసుకోని, మ్ంచి గుడిలేసుకోని, కొత్త పలకా బలపం దేవని ముందర బెట్ట
మొకోూని బోతివ్నుకో, సద్దవ బాగొసాతది. అంద్దరికంటే పసొటసేత... ఇంగ నీకు ఎనిన దెచిాసాతడో
మీనాయిన్’ అంటా నా గుడిలపేుసి త్లకు బోసింది.
ఇపుపండి కంటోు బడి మ్ంటబెట్ట యేడసాతవండాను. మాయ్మ్ు పెటోు నుంచి మా
గుర్రాలమటట మామ్ పెండిుకి దెచిాన్ పన్సకాయిల పావ్డా రైక తియ్ాడం స్కసినాక నా
ఏడుపాాడికి బోయెనో!
మాయ్వ్వ బోగానోు బొరుగులు, పప్ములు బోసి ఒక ముదు బెలాునిన కొట్ట దాంటోు కలపంది.
ఆకులు వకూలు గూడా దానిమంద బెట్టటకొనింది. మాయ్మ్ు టెంకాయ్ బొచుాదీసి తెచిాచిా నా
త్లోు వన్న ఇపుపండి ఇదిలా త్లారుొకోమ్ని నీ రండలో నిలబెట్టంది. ఆడికే సదున్నంలో
గెడిపెరుగుబోసి కలుప్మకోనొచిా తినిపంచింది. మూతీ ముకూూ కడిగ్ ప్మగుడ్రు బూసి సాంద్ద
చిపులో నీళ్లుబోసి సాంది ప్మరకప్మలుతో మాయ్కూకు, నాకు నామ్ం బెట్టంది.
దేవని దెగ్గర దండం బెట్టంచి కొత్త పలకుూ పసుపూుసి కుంకం బెట్ట నున్న బలపం
కోప్మదెచిా సేతికిచిాంది. నేను పలకతో ర్చయ్బోతే ‘ఇప్ముడొద్దు అయివోరు ర్చపసాతడ’నింది.
మాయ్వ్వ ఏలు బట్టటకోని యీదిలో న్డుొకుంటా పోతావంటే నాకు శానా కులుగాగ,
కొంచిం సిగుగగా వండాది. అంద్దరూ మాయ్వ్వను పలకరించ్చవాళ్లు. న్డ్డది సుందరమ్ువ్వయితే
కలకటేరు సదవ్ను బోతావండావా అని దెగ్గరికొచిా సకిూలగ్ల బెట్టంది.
ఇస్కూలోు పెదుయివోరు మాత్రముండాడు. తెలుంగా, ప్మడుగాగ, కొంచిం లావగా గుముడి
పండు మాదిర్తత. తెలుపంచి గట్టటకోని, తెలు సొకాూయి ఏసుకోనుండాడు.
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మాయ్వ్వను స్కడంగానే అయివోరు లేసి నిలబణాయయడు. మాయ్వ్వను జూసేత యీదిలో
దినినలమంద కూసోనుండే మొగోళ్లు గూడా లేసాతరు గదా!.
‘దండమ్యివోర్చ, ఈ బిడిి మా కోదండుని రండోకూతురు. ఇస్కూలోు సేర్చొల’ సెపుంది
మాయ్వ్వ.
‘దానికేం బాగెగమ్మాు అటేుగానీలే’ అని ‘ఏం పేరు పాపా’ అని అడిగ్నాడు నాపకూదిరిగ్.
నేను సెపులా. మాయ్వ్వ కొంగు బట్టటకోని ఎన్క దాంకునానయను. ఈ లోపల మాయ్కూ
గూడా వచిా మాయ్వ్వ సెయిాబట్టటకోని నిలబడిరది.
‘నీకేం పనీడ పో’ అని కసిరినాడయివోరు మాయ్కూను. ఆ బిడిి కదలాుయ. ‘నా పెదు
మ్న్మ్ర్చలు గదా సామీ’ అనింది మాయ్వ్వ.
‘తెలుసమాు. నాక్కంద్దకు తెలీద్ద’ అనానయడు.
నేను మెలుంగా మాయ్వ్వవన్క నుంచి పకూకొచిానాను.
‘ఏం పేరు పాపా! సెప్ము. సెపాుల గదా!’ అనానయడు.
‘దీని పేరు దేవ్కి. కిష్ననని త్లుపేరు బెట్టటకునానయడు మా కోదండుడు. అంత్ట్ గొపోునిన
కనింది గదా! అని. పెదుది ఇంట్కి దీపం మాదిరిగా ప్మట్టందని ‘జోతి’ అని పెట్టటకునానయడు గదా!’
అయివోరు మా య్వ్వతో మాటాుడాతవంటే పలకాయిలంతా కాసర బీసరని మాటాుడుకుంటా
వండారు. మా య్కూ ఎప్ముడు బొయిాందో నాగరత్న, సర్తజ, ఈబిడిి వడిగా కూసోని
మాటాుడాతవండారు. ఇంగ య్యపాును కింద కూసోనుండే పలకాయిలైతే గలాం బూలాం అని
కాకులరిొన్టురసాత వండారు.
పాపం అయివోరకూడే. ఇంత్మ్ందినీ అణవ్రించాలంటే త్కుూవ్పనా. ‘వ్సాతనుండమాు’
అని బెత్తం దీసోూని ర్చగ్మాను, య్యపాునుకింద కూసునోనళ్ు దెగ్గరికి పరిగెతితనాడు.
పలకాయిల ఈప్మలమంద ఇమాన్ం మోత్ మోగ్సాతవంటే బిత్తరపోయినాను.
అయివారచిా మాయ్వ్వ దెచిాన్ సేమ్ంచిపూల దండను గోడమంద్దండే సరసవతీదేవి
పటానికి య్యలాడేసినాడు. టెంకాయ్ గొటానయడు. పలకమంద నా సెయిాబట్టటకోని ఓనామాలు
ర్చయించినాడు. అయిదో త్రగతి సదివే ఆరుుగానిన పలొ త్లా పడికిడు బొరుగులు
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పంచమ్నానయడు. ఇస్కూలోు వండే పలకాయిలంద్దరూ నాకు దెలొనోళ్లు. ఒగటో త్రగతిలో ఇంగా
కొతోతళ్లువరూ సేరలేదనానయడయివోరు.
‘సరేమాు. ఇంగ నేను స్కసుకుంటాలే. పాపనీడే ఇడిొపెట్ట నువబో’ అనానయడు. మాయ్వ్వ
కొంగుముడిపు అరునాద్దడుు నా సేతిలో బెట్ట అయివోరికిచిా కాళ్ుకు దండం బెట్టటకోమ్నింది.
అయివోరు ద్దడొుదునానయ మాయ్వ్వ తీసుకొనేదాకా ఇడిొపెటటలేద్ద.
ఒంట్కిడిొనాక మ్ళ్లు ఇస్కూలోు కూసోవాలంటే ముండు మంద కూసున్నటేు వండాది.
ఇస్కూలోు మావూరి పలకాయిలే కాకుండా ఆడాడ కొతోతళ్లుకూడా కనిుసాతవండారు. వాళ్ుంతా
గాండుకొత్తతరు, లచుామ్య్ా కండిగ్ నుంచి వచిానోలుని రండోత్రగతిలో వండే కురపోళ్ు సుశీల
సెపుంది.
కొత్త పలకాయిల్సకిద్దురు న్నున స్కసి కిసుకుూకిసుకుూమ్ని న్వవకుంటూ వండారు. పలక
మంద అయివోరేందో ర్చసిచిానాడు దానిన నేను రుదిున్ పాపన్ బోలేద్ద. నోటోు బలపం బెట్టటకోని
అంద్దరిమొగాలన స్కసుకుంటా కూసునింది తెలుసు. కొంచిం కొంచిం కొరికి ఎప్ముడు
తినేసినానానో నున్న బలపం కోప్మ కొంచిం గూడా మగలేుద్ద.
అంద్దకే ఒంట్కిడిొన్ప్ముడు బలపెువర్త దొంగలంచ్చసినారని మాయ్కూదెగ్గర న్ంగ్న్ంగ్నా
యేడిొనాను. మా య్కూ బలపెుప్ముడూ సేతిలోనే బెట్టటకోవాలని పాటం సెపేుసింది.
సంచిలో నుంచి పలక దీసుకోని ర్చసుకుందామ్ని సెయిా బెట్టనానా. అది ఒప్ముల్సప్ము
లైపోయండాది. ఎవర్త దానిన కాలతో తొకిూ ఇరగొగట్టనారు. ఆ న్వ్వతా వనిన పలకాయిలద్దురు నా
పకూ దొంగస్కప్మలు స్కసాతవండారు.
మ్దాుయన్నం సంగట్ దినానయక నేను ఇస్కూలుకు పోనే పోన్ని మొర్చయించినాను.

*

కొత్త పలక - నున్న బలప్ము

patrika.kinige.com

