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పొగుడ్రు డబ్బీ
మా వూర్లల పుల్లలర్లళ్ల నీలవేణి, నేను గే సమతసరం పుట్న్యాము. గే కలాస్టలో సదవతా
వున్న్యాము. ఎలమంట్రీ స్కూలైన్న్, మా ఇస్కూలోల ఐదో తరగతోళ్లకు ఆనుకొని కూసొనేదానికి
నేలబంచీలుండేవి. నేనూ, నీలా గే బంచీలో కూసొనే వోళ్లం. ఎపుుడూ గటిగా కలసి తిరగతా
సటిుపంకులు, టంకాయి సిపులోో నలుగురైదుగురిని కూడేస్టకోని బొమమరిండ్లల గట్టుకోని
ఆట్న్లడ్లకుంట్న్ సింతమానలకిందా, మావిడిసెట్లకాడా కాయల కోసం ఎగబడతా యాడ జూసిన్న్
మేమే అనయట్టలగా వుండేవోళ్లం. అట్న్లడ్లకొనేట్పుుడ్ల మా యబ్బీడోళ్లల గోపిని, రవిని గూడా
సేర్ససకుంట్న్ం కాబటిు మాయమమతో తిట్టల తప్పువి.
నీలా వాళ్లకు, మాకు స్టట్ురికం గూడా వుండాది. పకూపకూ బాయిలకింద సేదాయలు. అది
మా యింట్లల, అది తపిుతే నేను వాళ్లంట్లల గర్నయకర్స ఎడబడకుండా మాయమమ మాట్లోల
సెప్పులంటే ఊర్స బసివిలు తిరిగినట్టలగా తిరిగేవోళ్లం. నేను తలకు సముర్స బట్టుకోకుండా,
తలకాయ దువువకోకుండా పుటుడ్లప్పనలతో ఇరలసెంగి మాదిరిగా తిరగతావుంట్న్నని మాయమమ
యాకారేది. మాయకూ బుదిిగా ఇంట్లలనే వుంట్న్దా! ఆ నంగన్న్చి ట్ంగు బుర్రవలల న్న్కు తిట్టల.
ఇపుుడైతే మా వూర్లల న్న్గరికం మంచిపోయింది. మేం పిలకాయిలుగా వునయాపుుడట్న్లకాదు.
నీళ్లల బ్బస్టకునయాపుుడే మొగానికి సబుీ ర్సదుికొనేది. ంటిమంద బండరాయితో ర్సదుికోకుండా
నీళ్లలబ్బస్టకొనేది లేదు. అయిస్కూలోల సదివేట్పుుడ్ల కూడా మాయమేమ ళ్లల ర్సదిి నీళ్లలబ్బసేది.
మాయమేమ తలబులమేది. మొగం గడ్లకుూన్న్యాక సందుచిపులో ర్నండ్ల స్టకూల నీళ్లలబ్బసి సంది
ఏలకి దీస్టకోని దానియ బొటేయల్ల స్కపుడేళ్లతో క సోటికి దెచుుకొని గుండ్రంగా స్టకూబొట్టు
బట్టుకొనేట్లలలం. లేదా పొరకపులలతో న్న్ంబొట్టు పట్టుకొనేట్లళ్లం. సందు గూడా ఇంట్లలనే
తయార్స జేసేది మాయమమ. రాగులయ నలలంగా ఏంచి నీళ్లల బ్బసి వుడికించి పపుుగుతిోతో ఎనిపి
టంకాయ చిపులోల బ్బసి పటేుది. అది ఆరిపోయి గెటిుంగా అవతాది. ఎపుుడ్ల కావాలంటే అపుుడ్ల
దాంట్లల నీళ్లలబ్బసి సంది పట్టుకొనేట్లళ్లం. కలబందకు ఆమదిం పూసి దీపం పైన బ్బరలకు బటేో
కాటికి తయారయ్యయది. అది కండలకు బట్టుకుంటే ఎంత సలలంగా వుంట్న్యని కండ్లల, సందుబొట్టు
కూడా అంతే. రాగులుతో సేసోర్సగదా గమగమా వాసనేసో తళ్తళా మరసోవుంట్న్ది. ఈ బొట్టు
కాటికిలు తపు పొగుడ్రులు, ఇసోయలు, కిరీములు ఎరగము మేము. మా న్న్యినోలల సినయనయ కూతుర్స
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లీలకూ దెగిిర్సండేదిలే ఇవనీయ. మా లీలకూ కసరి నోముల పండకిూ మా వూర్నచిుంది. మా
న్న్యన వాళ్ల మేనతోోళ్కు
ల దతుోకొచిున్న్డ్ల కాబటిు మేము వేరేవూర్లల వుండేవాళ్లంలే. వాటితో ననుయ,
మాయకూను సింగారించి మడలో పూసల దండలు గూడా ఏసింది. అవేస్టకొని మాయకూ ఇంట్లలనే
వుండి పోయిందిగాని నేను మాత్రం వూర్లల వాళ్లంతా న్న్ సింగారానియ స్కడాలని ఆ దినమంతా
ఈదిలో ఈపకూ నుంచి ఆపకూకు తిరగతానే వున్న్యాను.
నీలావాళ్ల పదినయకు పండలయింది. వాళ్ల వొదిన, వాళ్ల కంటే మాకే దెగిిరి స్టట్ుం. ప్పర్స
ఆదిలచిమ. ఆయకూకు కొడ్లకు పుట్న్యాడ్ల. ఆదిలచమకోూళ్ల అమ్మమళ్లల పుర్సడపుుడ్ల సబుీ,
పొగుడ్రుడబ్బీ, సొకాూయి దెచిు ఉయాయల తొటిులో ఏసినపుుడ్ల తాంబాళ్ం తట్ులోబటిు ఇచిున్న్ర్స.
నీలావాళ్లల కూడా తెచిు అనీయ తట్ులోబటిున్న్ర్స.
నీలాకు నీళ్లలబ్బసి తలదువివ జడేసేది వాళ్ల సవిత్రకేూ. ఆ పొదుినుంచి వాళ్లకూ వాళ్ల సెలలకి
జడేసి పూలు బటేుది. వాళ్లకు బాయికాడ సెండ్లమలల తోట్టండేది. పళ్లల మలల పందిరి, గినేయ
సెంబులుతోమే స్టట్టుపట్ల కనకాంబరాల సెట్టల గూడా దండిగా వుండేవి. నీలాకు గుండ్లగా వుండే
పొగడ్రుడబ్బీలోంచి పౌడర్స బూసే సెండ్లతో మొగానికి తెలలంగా పౌడర్స బూసి మళ్లల సెండ్లకంటిన
పొగుడ్రునంతా మొంగ మంద అట్ుట్న్ల కొటేుది వాళ్లకూ. అది పొడిపొడిగా సనయరవవమాదిరిగా
మొగం మంద పర్ససకోనుంటే న్న్ మొగం మంద కూడా తెలలంగా పొగుడ్రు పూస్టకుంటే ఎంత
బాగుంట్న్దనుకునేదానియ.
ఎపుుడూ సికిూరిబికిూరిగా వుండే న్న్కు మరసన్న్డ్ల ఇస్కూలుకు బయలుదేరతా నటిుంటి
దీగూట్లల వునియ సందు చిపుదీస్టకున్న్యాక క అవుడియా తటిుంది. అంతే సందు చిపును పకూన
బటేుసి ర్నండ్ల అరిసేతులయ గోడకు ర్సదిి తెలలంగా అరిసేతులకంటిన స్టన్న్యనియ మొగానికి
ర్సదుికున్న్యాను. అదింలో స్కస్టకుంటే మొగం తెలలంగా, అందంగా కనిుంచింది. బొట్టు బట్టుకుంటే
ఇంకంత బాగుంట్న్దో అనుకుంట్న్ అదాినియ గూట్లలబటిు సందు చిపులోకి నీళ్లల బ్బస్టకోనొదాిమని
తిరిగిన్న్న్న్ మా జీతగాడ్ల బాలడోలకూ పూబతి ననుయ జూసి నవవతా వుండాది కసమాలం ముండ.
అపుుడే రావాలాయ. స్టనయం బూస్టకోని మానం దిసేస్టకున్న్యానే, అని బాదయిపోయింది.
కదినం ‘రిబీనోల, సందు సీసలో, పొగుడ్రు డబాీలో, మొలతాలోల’ అని అముయకుంట్న్
జోల దగిలంచుకోని దాసరాలమ వూర్లల కొచిుంది. మాయమమ నడిగితే సోకులెకుూ వయిన్న్యని
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గాయరంటీగా పొరక దిగేసోదని వామనగుంతలాట్ పీట్ తీసోూని సంకలో బట్టుకోని నీలావాళ్లంటికి
పూడిసన్న్ను.
సయంత్రం ఇంటికొసోనే ‘కాళ్లలసేతులు కడ్లకోూని దీప్పనికి ప్పండ దాయపో’ అనింది
మాయమమ. నిమమకాయంత ప్పండ దీస్టకొని ఎండిపొయియందని నీళ్లలపోసి పిస్టకోూని గుండ్రంగా
జేస్టకోని ఎగరేస్టకుంట్న్ ఎగవింట్లలకొచిు దీగూట్లల ప్పండముది పడాోవుండాను. దీపంబటేు చకూకు
ఎనగాి బులుగు కలర్స డబ్బీ న్న్ కండలబడిరది. డబ్బీ సేతిలోకి తీస్టకున్న్యాను. డబ్బీమంద
న్న్లుకాూళ్ల మంద నడ్లసోవునియ ప్పప బొముమవుండాది. పకూనే బంతిపువువ మాదిరిగా మతోంగా
వుండే పౌడర్ సెండ్లంటే సేతులోలకి తీస్టకొని అపురూపంగా సెంపలకు తాకించిచుకున్న్యాను.
కుశాలతో కులకతా వుంటే దీపం బటేుదానికొచిున మాయమమ ‘స్టగుర్సగా వాడ్లకోండి
అకాూ నువువ. మూడ్లదిన్న్లకు దిగ్గిలగేసి స్టనయం గోడ మంద పడొదుి’ అనింది. మాయమమగూిడా
తెలసి పోయిందే! మానం మాకులకు గటేుసినట్లయిపోయింది న్న్కు.
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