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ఎండకాలం లీవులు
ఇస్కూలుకు లీవులచ్చి వారమవతా వుండాది. మాయమమ దెగిిరుంటే ఏదో ఒక పని జెప్పి
సతాయిస్తాది. మా మూలంటవ్వఴ మేలు. ఎంతసేవు ఆట్లలడుకున్న్యా ఇంటికి పంగానే ‘ఇంతసేవు
తండిగూడా తనకుండా యాడబొయ్యంటివి న్న్యన్న్’ అని గినియకేసి తనమని జెప్తాది.
ఇస్కూలుంటే నేరుగా ఇంటికొచ్చి తని మళ్లల ఇస్కూలుకే పతావుంట్లయా. ఇప్పిడటలకాదు.
ఆటల్లలబడిబోతే పొదేే తెలీదు. ఎంతసేపటికైన్న్ రాకుంటే మాయవఴకు గూడా నన్నయతకలేక
యాసేటగదా! బాయిలకాడికి, కుంటలకాడికి బోతామని బయం. అది తెలుసుకోని మాయమమ మా
యింటికాడుండమంట్లది. న్న్కు ముండలమందునయటేల వుంట్లది. నీళ్లల పసుకోనని, సింప్పరి తల
దువుఴకోనని ఇట్లండే ప్పల్లలతా అట్లలయనని, ఈ కసమాలంతో ఏగేది కష్టంగా వుండాదని తడాానే
వుంటే న్న్కు మాయకూ దెగిిర న్న్మరాేగా వుంట్లది.
ఏంజెయాయలా?

అని

మనసుల్ల

మనసు

లాయకుండా

ఆల్లసిస్తా

వుండాను.

స్తయంతరమయియంది. ‘అకూ సెతాలు దోస్తావుంది. నువు దీప్తనికి పండదెచ్చిప్టిట నీళ్లల జలల
ముకూర్రెయి’ అని సెప్పి ప్ళ్లల నీలలమంట్లయయడానికి పొయియంది మాయమమ.
దీప్తనికి పండ దెస్తామని సిగరసెటల కాడ పండకళ్లలంటే ఆడికి బొయి ప్దేనిమమకాయంత
పండ ఎండకుండా ల్లపలుండేది దీస్సోని గండ్రంగా దానియ ఎగరేసుకుంట్ల రోడుుపకూ జూసిన్న్ను.
ఆడ రోడుు పకూనుండే పీతరి గంతకాడ కుకూల పలలనించ్చ మా సినయప్దేమ్మమస్తా కనిించ్చంది. పండ
సేతోానే మా ప్దేమమకెదురుగా పరిగెతాన్న్ను. సేతల్ల సంచుండాది. ఏవిిూ తాయకుండా రారుకదా మా
ప్దేమ్మమళ్లల. ఏందెచుింట్లదా అనుకుంట్లనే ‘ప్దేమామ, నువుబొయ్యయటప్పిడు నన్నయ ప్పలుోకోని
బోవా’ అన్న్యాను.
ప్పలుోకోని బోతాననింది మా ప్దేమమ. పండముదే నటిటంట్లల మంటి ప్మదికింద బెటేటసి
సేతులు గడుకోూని మా ప్దేమమ దెగిిరొచ్చి నిలబడిా, తనేదానికిస్తాదని. సంచ్చల్లనుంచ్చ సుగంట్ల
దీసి న్న్సేతల్ల రొండుబెటిట ప్ళ్లల నుంచ్చ మాయమమ రాంగానే సంచ్చ మాయమమ సేతకిచ్చింది. మా
మూలంటవ్వఴళ్లకిచ్చి వొచ్చి నట్లండాది. ఆడబోతే మాయవఴ న్న్కే ప్దేబాగమస్తాది. కానీ ఈల్లపల
మా ప్దేమేమడ పూడస్తాదో అని బయం. ప్ళ్లలకి బొయియ మ్మగం గడుకోూని మ్మగానికి పౌడరు
బూసుకోని రొండు జెల్లలయయమని మాయమమ దెగిిరికి బోత.
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‘వున్నయట్టండి నీళ్లలగూడా బోసుకోకుండా యాడికి తయారవతా వుండావు’ అని అరిోంది.
‘కుకూల పలల కొస్తాదంట. రానీలే. లీవులేగదా!’ అనింది మా ప్దేమమ.
‘వూరి బసివితో నువ్వఴంగలేవు కా’ అనింది మాయమమ. ‘నీళ్లల జలల ముగెియయమంటేయ ఏసిావా’
అని అరిోంది.
మూడు కడప్మటలపైన నీళ్లల సిలకరించ్చ ముగేిసొచ్చిన్న్న్న్, ‘పొదుేబోతా వుంది దీపం బెటటల’ల
అని మా ప్దేమమ కాలీసంచ్చ సేతల్లకెతుాకోని నిలబ
సికుూతల

దువుఴకోనేలేదు.

‘నీళ్లల

.
బోసుకోబో’

అని

మాయమ్మమక

పకూ.

‘ఆడబోసుకుంట్లదిలే’ అని మా ప్దేమమనగానే తలగూడా దువుఴకోకుండా ఆదలా బాదలా ఒక
ప్తవడా జాకెట్ట మా ప్దేమమ సంచ్చల్ల దూరిో మా ప్దేమమతో బోవడానికి నిలబడిా.
‘అసింకింగా న్నతా గూడా దువుఴకోకుండాన్న్?’ అని మాయమమ న్న్ పకూ వురిమురిమ
స్కస్తావుండాది. సెకూ దుబానితో పైపైన దువుఴకోని మా ప్దేమ్మంట బడి కుకూలపలలకి పూడిోన్న్ను.
కుకూల పలలకి బోవాలంటే న్న్కు తరాయలకు బొయినంత కుశాల. మా ప్దేప్దేమమ కూతురు
ఆనంద న్న్కంటే ఆర్నయలుల ప్దేది. ఇదుేరూ కలసి సిదుగపనుల సేస్తామని అందురికీ బయమే.
ఎందుకంటే నేనే తులవైతే న్న్ న్నతాల్ల దూరిపతాది ఆనంద.
మా ప్దే

ళ్లలదుేరిదీ కలసి ఒకటే సుట్టబవంతలుల. సగమంట్లల వాళ్లల సగమంట్లల వీళ్లల

వుంట్లరు. మదిేల్ల వుండే కాలీ సాలము ఇదుేరూ వాడుకుంట్లరు. ఆడే అన్న్యలు దింట్లరు. అనేయ
కూరాకు న్న్రాకు వొలుోకుంట్లరు. బయటి వాకిండుల మాత్రం ఒగదానికొకటి సంబందముండదు.
ఆ పకొూకరిది ఈ పకొూకరిది.
మా సినయ ప్దేమమతో బొయిన్న్ను కాబటిట తండీ తీరాం వాళ్లలంట్లలనే. అందురూ వాకిట్లలనే
గదా తనేది. మా యానందకు వాళ్లమేమసకొచ్చి ప్డేా న్న్కు మా సినయప్దేమమ. వాళ్లలసుకునయ కోడిగడుు
అట్ట న్న్కు వొచ్చింది. వీళ్లలంచ్చన వొడియాలు వాళ్లకూ బొయిన్న్యి.
ఇదీ కత. పని జెయయమనే వాళ్లలండరు. స్తయంత్రమైతే వీళ్లల వాళ్లల ఏదో ఒక పలారం
తపికుండా సేస్తారు. ఒకదినం మా ప్దేప్దేమమ బెలలం, ఉప్పిడి రవఴ ఏసి వుకిూరి కెలకింది. ఆ పొదేే
మా సినయప్దేమమ అలసందపొప్పి రుబ్బి వొడలు సేసింది.
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అదీ ఇదీ ఎతుాకోని ఆనందా వాళ్ళ ఎదుేల కొటటంల్ల వుండే ప్దే అరుగమంద నేన్న ఆ బ్బడిు
తనుకుంట్ల అచిన రాళ్లలడుకుంట్ల వుండాము. న్న్ ఎనక ప్దే సెరుకాకు మ్మప్పండాది. మా ప్దే
ప్దన్న్యన

బాయికాడ

మడకిడుోకోనొచ్చి

గొడలను

కుడిత్తాటిట

కాడ

ఇడిో

ఇంట్లలకి

బొయినట్లండాడు. కర్రెదుే నీలుల దాగి కొటటంల్ల కొచ్చి సెరుకాకు మ్మప్పమంద బడి కర్రలయ
ఈడిోంది. వాటిమందే కూస్సనుండా నేను అంతే వులకిూ పడిన నేను సగం ఎదుేమంద బడి కిందికి
జారిన్న్ను. అది బయంతో కదలబోయి న్న్ కాలని త్తకేూసింది. బొటేయలుకాడ దెబిదగిలంది. ఇంగ
స్కడలల న్న్ స్తమరంగా! మా వూరికినిప్పంచ్చంత గెటిటగా యాడస్తా వుండాను.
బాయికాడునియ

మా

సినయ

ప్దన్న్యనిూ

ఎవురు

జెప్పిన్న్రో!

గెసబోసుకుంట్ల

పరిగెతుాకోనొచ్చిన్న్డు. అప్పిటికే మా ప్దేమమ తడిగడు సుటిటంది. నేనింగా యాడస్తానే వుండా. మా
ప్దన్న్యిన సింతోప్పకలాల పరిగెతాపొయియ ఏందో ఆకు నలుప్పకుంట్ల వొచ్చి గడు దీసేసి పసురు
ప్పండిన్న్డు. సలలంగా వుండాది. అయిన్న్ ఏడుప్ప నిలపలా. మా వూరియంచ్చ మాయమ్మమచ్చిదాకా.
‘ఈళ్లలదుేరూ ఒగస్సట సేరిన్న్రంటే ఇటేల వుంట్లది. అందుగిదా లీవులచ్చిన్న్ నేను దానియ
పంప్పంచంది’ అని నిష్ఠూరమా

మాయమమ.

నడవలేనని ఎదుేల బండి కటిటంచ్చ మావూరికి పంప్పంచ్చన్న్డు మా ప్దన్న్యిన. సెరువు
కటటమంది నుంచ్చ వూరేగింప్ప మాదిరిగా బండ్లల కూస్సని వొస్తావునియ ననుయ, మాయమమను
మడికయయల్లల పనేేసే మనుసులు పలకరిస్తా వుంటే సిగినిప్పంచ్చంది న్న్కు.

*
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