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సినరాజి – సీమ్మిరపసెట్టు
మా వొరిగిపలి ఇస్కూల్లి గిటో తరగతి నంచి అయిద్దాకా వండేది. నేన గిటో తరగతిల్ల
వండేటప్పుడు మూడంకనాల పూరిలిది. నేన మూడోతరగతికొచ్చేటపుటికి మూడంకనాల
సీమ్ుంకులల్లి ద్దన్తోపాట్ట తాల్వవరం గూడా కటిునారు. ఇస్కూల్లకు సుట్టు గోడగూడా గట్న్యారు.
రోడుుకానకోనండేది మా ఇస్కూల్ల. ంటికి బెల్లి గొటుంగానే మొగపిలకాయిల్ల రోడుుకవతల
బొయిి పనిగానిచ్చేవారు.
మేము ఆడపిలకాయిలంతా కలసి వొడ్డుగుడ్డిలకానకో నండే సింతమానికలి బొయ్యివోళ్ిం.
ఆడ పండదిబ్బల్లండేవి. ఆ దిబ్బల సుట్టు ఎర్రమనయ గెట్టి దిబ్బలకు గోడగటిునటి. వాటిపైన
సీమ్మిరపసెట్టిండేవా? సెట్టు, పూత మ్మరపసెట్టు మాదిరేవంట్న్ది గాని కాయల్ల గాయవలే.
నేన గిటో తరగతిల్ల సేరినానా. మాయకూ అపిుటికే మూడో తరగతిల్ల వండాది.
దిబ్బలకాడ్డకి బొయినాక క సెట్టుసుట్టు ప్పలితో మనయ దొవివ సుట్టు పాది జేసింది మాయకూ.
మాయకూకు మా పెద్ామి కూతురు లలతకూ, ద్యామణి కూడా సగాయం జేసినారు. పాది నంచి
క మూరెడు పొడుగు కాలవదీసి మల్లి ఆడ అరిసెయిడల్లుగా పాది జేసినారు. అంతొరకు ననయ
వొంటికి బొయనీలేదు మాయకూ. తొవివ పాది జేసేది అయిపోయినాక సినయపాదికూడ
కూసోమనింది అది కాలవగుండా ఆసెట్టుపాదిల్ల పడేట్టుగా ప్పలితో సరిజేస్తోనేవంది మాయకూ.
ఇదినేన ఇస్కూల్లి జేరిన మొద్టి దినం జరిగింది.
ఆడ పిలకాయిలంతా తల్వ క సెట్టుకు అట్న్ి పాది జేసుకోనండారా. ఆ పనయిపోంగానే
ఎవరి సెట్టు ఎంతబాగా పెరిగింద్ద అని స్కసుకుంట్న్వండాము. అందురివి కొంచిం
ఎకుూవతకుూవగా గే మాదిరిగా వండాయి. వాటి మద్దాన కటి మాత్రం పెద్ాపొద్ మాదిరిగా
గుబురుగా పెరిగుండాది.
నేన ఇస్కూల్లి సేరిన మూడోదినం ప్పల్లిరోళ్ి నీల ఇస్కూల్లి సేరింది. ఆ బిడ్డు వరికు నాకు
పెద్ామి కూతురు. ఎప్పుడెప్పుడు వొంటికి బెల్లిగొట్న్ోరా అని కాసుకోనండానేయన. నీల్వవాళ్లిల్లి
ఇస్కూల్లకు కొంచిం ద్దగిిరే. ఆ బిడ్డు ఇంటికి పరిగెతోతావంటే ద్దని పావడ బ్టిు ఈడుికోనొచిే
అందురి సెటిన స్కపించి ఆ బిడ్డుకి క సెట్టుకాడ గుంత జేసియిమని మాయకూకు సెపిునాన.
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మరినాడు గాండికొత్తోరు అంసవేణి మా కల్వసుల్ల సేరింది. నీల, నేన కలసి వొంటికి
బోసే సెటి గురించి సెపిునాము. బెల్లి గొటుంగానే ఆడ్డకి పరిగెతిో పోయినాము. పొయ్యిపోంగానే ఆ
బిడ్డు నాకీ సెటేు గావాల అని మేము ఆ బిడ్డుకోసం ఇంగో సెట్టుతకతా వంటే పెద్ాసెట్టు ద్దగిిర పని
కానిచ్చేసింది. అప్పుడొచిేంది రండో తరగతి సదివే సినరాజి.
‘యానాసవితే నా సెట్టుకు నీళ్లి బోసింది’ అని నడుంమ్మంద్ సెయిబెట్టుకోని పోజు బెటిుంది
సినరాజి. అంసవేని అని ఐద్దరు మంది గేస్తరి అరిినారు. వాళ్లిదుారిదీ గాండికొత్తోరే. అంతే
సినిరాజి బొయిి ఆ బిడ్డుని కింద్సిసి మ్మంద్ బ్

ది. మాయకాూవాళ్లి బొయిి సినరాజిని పైకిబ్టిు

ఈడ్డినారు. ఉడుం పట్టుబ్టిు ఆ బిడ్డు అంసన వొదిలపెడేోనా?
ఎవరిబొయిి సెపిునారో సినయయివోరు బెతోమ్తుోకోనొస్తోవండాడు. అయివోరచ్చేది జూసి
అంతా ఇస్కూల్లపకూ పరిగెతిోనాము. ఇంగాపొదుా మద్దానయంద్దకా పాట్న్ల్ల జరగల్వ. సినయయివోరు,
పెద్ాయివోరు ఆండ పిలకాయిలయ బిల్లికోని మదిాసోం బెట్న్ిరు. ‘యశోద్ద నవవ జెప్పు ఏం
జరిగింసి’ అని పెద్ాయివోరడ్డగినాడు.
‘నేనాడలేనాి, తెల్వోరోో సద్దాగలేదు. మా యమి ఇంట్రెలిప్పుడు రమినంటే ఇంటికి బొయిి
సంగటిానొచిేనా’ అనింది. ‘స్తయిత్రీ నవ్ జెప్పు’ అడ్డగినాడు సినయయివోరు.
‘మేమంతా వొంటికి బోసి కొూరకోూసెట్టున స్తకుూంట్న్ వండాం స్త. అంస్త కొతోగా
వొచిేంద్ద. ఆ బిడ్డు కోసం ద్దవకి, నీల్వ సెట్టుగుింతజేస్తోవంటే సినరాజి సెట్టు పెద్ాదిగా వండాద్ద
ద్దంటోి బొయిి పోసేసింది. సినరాజి అంస్తన బాగా కొటిుంది స్త’ అని సెపిుంద్ద బిడ్డు.
అయివోరిిదుారూ గురి మొగం గురు జూసుకోని నవవకునాయారు.
పెద్ాయివోరు సినరాజిని సెయిజాపమని బెతోంతో లెకూ బెటిు పద్దాబ్బల్ల కొట్న్యాడు.
యాడస్తోవనియ అంసన ఒద్దరిినాడు.
మద్దానయం అంసవేణి అయిప్పలేదు. బెల్లిగొటుంగానే పలకాబ్లపం దీసుకోని గాండి కొత్తోరు
పకూ పరిగెతిోంద్ని స్కసిన్తళ్లి సెపిునారు.
మరినాడు ఆ బిడ్డు ఇస్కూల్లకు బోనని మొండ్డకేసింద్ంట. ఎకిూళ్లి బెటిు యాడస్తోవనియ ఆ
బిడెయతుూకోని వాళ్ినాయిన స్తమ్మరెడ్డు, వాళ్ిమి ఆద్దమి ఇస్కూల్లకొచిేనారు.
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ఏంజెయాిల్ల తెలయక అయివోరిిదుారూ తలల్ల బ్ట్టుకునాయారు. వాళ్ికంతగాన్త జెపిు
అంసవేణిని తరగతిల్ల కూసోబెటిు పొమినాయారు. ఆ బిడ్డు వాళ్ిమి సంకదిగితే కద్ద!
మళ్లి అయివోరుి సినరాజిని పిలినారు. ‘అంస్త ఇస్కూల్లకు రానంట్న్వంది. ఆ బిడెయందుకు
కొట్న్యావో సెప్పు’ అని గెదిాంచినాడు పెద్ాయివోరు.
‘నేన తెల్విరినపిుట్టయంచి కుండెడు నీళ్లి ద్దగి త్తముడుచేల్ల బోసి పెంచుకుంట్న్
వండానాి. నా సెటోి బోసింది. అది రేప్ప ఆ సెట్టు నాది అనొస్తోద్ని కొట్న్యాన’ అని ఆ బిడ్డు గూడా
కండి నీళ్లి బెట్టుకొనింది. నవావల్ల, యాడావల్ల తెల్లలేదు అయివోరికి.
అంస్తన

అయివోరెితుోకోని,

ముదుాబెట్టుకోని,

గెడుం

బ్ట్టుకోని

అంగిటోి

కిచిేల

పప్పురమ్ంట్టి గుపెుడు ద్దచిే సంచిల్ల బోసినాక ఇస్కూల్లి వంట్న్ననింది.
‘మనం సెటిన సినరాజికంటే పెద్ావిగా స్తకి ఆ బిడ్డయ ఒడ్డస్తోం’ అని నీల, నేన అంసతో
అనాయాము.
మరినాడు మడ్డకి సలిడానికి తెచిేన సలేుట్టన మూడు కాయితాల్లి పొటిం గట్టుకోని
పలకాబ్లపంతో బాట్ట సంచిల్ల బెట్టుకునాయాన నేన.
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