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‘అమా ప్దదయివోరికి బాదమాకులు గావాలంట మా. బాయి కాడికి బొయినప్పుడు
మరిిపోకుండా కోసుకోని రామా’ అని రేత్రి పండుకొనే ముందు గాయపకమొస్తే మా యమమకు
జెప్పునాను.
మా ఇస్కూల్లల సరాూరు గుగిిళ్లలడికించి ప్పలకాయిలూ బెడాేరు గదా! వాటికోసమే మేము
ఇస్కూలకి నిలవకుండా బొయ్యయది. అయి ప్టిటంచుకొనేదానికి ఇండ్లకానినంచి అందురూ
ప్పల్లలట్లత్త
ల ేకోని బోతాము.
ఒంటి కిడిినప్పుడు ఇండ్లకు పరిగెత్తేకోనిబోయి ప్పల్లలట్లల, గలాసులు దెచుుకుంటాము.
సరాూరు గుగిిళ్లల ప్టిట, పాలపడితో కాంచిన పాలుబోస్తేరు ప్పలకాయిలకి.
మాయమమ స్తస్త అలసందల గుగిిళ్లల మాదిరుండ్వు మా ఇస్కూల్లల స్తస్తవి. అయినా
మాయమమ శివరాత్రికో, ఏకాసి పండ్కోూ స్తస్తేది గుగిిళ్లల. ఇస్కూల్లల గుగిిళ్లల నేనింటికి దెచిునప్పుడు
మా నాయిన గూడా సిననబిడ్డ మాదిరిగా సెయి జాపతాడు. మాయవఴయితే వకాూకు రోట్లల
దంచుకొని తంటాది. అందుకని సిననయివోరు గుగిిళ్లల పంచేటప్పుడు ‘ఇంకొనినయిస్త’ అని
అడిగినాను. ఆయన ‘ఇంగ ల్లదు పో’ అని కసిరినాడు. పాలపడి డ్బాాలు, గుగిిళ్ళగింజలు
అయివోరిలంటికెత్తేకోని పోతారు గదా! అందుకే మాకు రొనేన ప్డ్తారు.
ఇస్కూల్లల పాలు పోసినప్పుడు గలాసు కింద పడిపోకుండా గుగిిళ్లల ఎడ్ంస్తతోే, గలాసు
కుడిస్తతోే పట్లటకోని ఇండ్లకు దెచుుకునానాము నేను, ప్పల్లలరోళ్ల నీల, ఎగవింటి స్తయిత్రి, రాగి
రెడ్డడళ్ల యశోద. మమమలన స్కసి రొండ్డ తరగత సదివే నడుపబా ప్దనాయినోళ్ల కాంత, ఈశినేరోళ్ల
మునలచిమ కూడా తెచుుకునానారు.
మాయమమ గుగిిళ్లల రొండు నోట్లల ఏసుకోని ‘సరింగా వుడ్కల్లద’ని మా యవఴతో అనింది.
మాయవఴ పాలగలాసు ముకుూదెగిిర బెట్లటకోని మంచూసి ‘ప్పలలమత వాసనొస్తేవుంది.
ప్పలకాయిలు పాపం దీన్ననటల తాగేది’ అని ‘తలుప్నక కట్రావుల్ల బెలలముండాది తాయపో’ అనింది.
బెలలం కట్రావు (ఒక రకం గిన్నన) దెచిు మాయవఴ స్తతకిచిునాను. దాంట్లల వుండే సగం బెలలం
ముదదదీసి నేలమంద బెటిట కొడివిల కొనతో పడిచి రెండు ప్లలలు పాలగలాసుల్ల ఏసి ‘ఇంగో
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గలాసు తాయపో’ అనింది. గలాసు తేంగానే పాలల్ల ఏసిన బెలలం కరగడానికని పాలను రొండు
గలాసుల్లల తరగ్గిడ్తా వుంది. దానిన స్కసి మాయమమ ‘పాలు మాత్రం సికూంగానే వుండాయి’
అనింది.
మా యమమకు ఏం మంత్రం దెలస్తేదో గాని కొనినటిన స్కడ్ంగానే అదెటాల వుండాదో
సెప్పుస్తేది.
పాలు మొతేం వాడికే గావాలని మా ప్దదబోాడు య్యడిినాడు. వాడింగా ఇస్కూల్లల
స్తరల్లదుల్ల.
‘నీ కియయను బోరా. ఇది నా పాలు’ అని వానినబటిట తోసినానా, వాడుబొయి గుడిింటి
తలుప్పమంద దబీమని పనానాడు.
నా స్తతల్ల పాలగలాసుల్లని పాలు కొనిన వొలకి పయినాయి. అవి మా ప్దదబోాడి
సెడ్డడమంద బనానాయి. వాడు ‘వూఁ వూఁ’ అని యాడ్స్తేవుంటే ‘దేబ్రాసి మొగమా పాలకోసం ఈంగి
పయ్యండారా? అయినా తగిల్లది తప్పుది తెలస్తల్లలదా?’ అని నా ఈప్పమంద ఇమానం మోత
మోయించింది. అంతే ఇంగనాకు పాలు తాగాలనిప్పంచలా. మత ముడుికోని తలుప్నక గోడ్
కానుకోని కూసునానాను. మా ప్దదబోాడింకా రాగం దీస్తే వుండాడు. వానిన సంకనేసుకోని
గుగిిళ్లలండే ప్పల్లట్ల స్తతల్ల పట్లటకోని ‘అకూకిచేుదిలాయ. అనీన నీకే’ అంటా ముదిగారంగా గుడిింటి
ముందరుండే సింతసెట్లటకాడ్ బండ్మంద వానిన కూసోబెటిటంది. ‘తంటావుండు నేను సంగటి కెలకి
ముదదలు స్తసొస్తే’ అని మాయమమ గుడిింట్లలకొచిుంది.
అననం మెత్తకు బటిటస్కసి ప్పండిపోసి ఎనకిూ తరిగినప్పుడు మా యమమ ననున స్కసింది.
‘కోపతాపాలకేం తకూవ లాయ’ అని గలాసు తెచిు నా ముందుబెటిట ‘అబోాడు రాకముందే
పాలు తాగేయిపో! ల్ల’ అని నా మానాన ననున వుండ్నియయ కుండా ఆనినంచి సెయియబటిట ల్లప్పంది.
పాలగలాసు స్తతల్లకి దీసోూని స్కస్తే దాంట్లల ఈగ సచిుపడుండాది.
‘దీంట్లల ఈగ పడుండాది. ఎటల తాగేది’ అనానాను ఏడుప్ప మొగంతో’.
‘ఎతేేసి తాగు. ఏంగాదు గాని’ అని కసిరింది.
‘నా కొదుదపో’ అనానాను వుక్రోసంగా.
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‘ప్డాత్రం బిడుల. ఈ ఎత్తే బారాలతో య్యంగల్లక స్తవొచేుటట్లలండాది’ అంటా ఏలుబెటిట
ఈగని ఇసిరికొటిట మా యమమ నోట్లల బోసుకొనేసింది. ‘పో... పోయి అబోాని దెగిిర గుగిిళ్లల రొండు
దీసుకోపో. మళ్లల అయిపోయినాక ననున ఉపద్రప్ట్టటదుద’ అనింది.
నేను గుగిిళ్లత్త
ల ేకుంటా వుంటే మాయబోాడు ననేనమనలాయ. పైగా వాడిస్తతల్ల వుండేవి కూడా
నా స్తతల్ల బెటిటనాడు.
మరినాడు ఇస్కూల్లల వొంటికని బెలులగ్గటటంగానే ప్పల్లట్ల, గలాసు తెచుుకుందామని ఇంటికి
బొయినాను. యాడెతకినా ప్పల్లట్ల కనిుంచల్లదు. అది మేము తరప్పేకి ఇలులదీరేం బొయినప్పుడు
మాయమమ మడ్ణాలచిు తెచిుంది. నినన సింతసెట్లటకింద గుగిిళ్లల దినానాక అనేన ఇడిిప్టిట
వచుుంటామని మాయమమకు యాడ్ల్లని రోదనై పోయింది.
‘ఆడాడ్ ప్పలకాయిలు స్కసిరమమంటే కాల్చుస్తేరు. ఈ దెయయం ప్పలకాయిలుండారే. ఇంట్లల
వుండే దాన్ననత్తేకోని బొయి ఈదిల్ల య్యస్తసొస్తేరు. బంగారటాల ప్పల్లట్ల. తరప్పేనుంచి గురుేగా
వుంటాదని కోరికోరి దెచుుకుంటిన. దొరికిందే స్తలని యానా సవిత అణుచుకొనిందో. పయినాక
ఎవురనడిగి ఏం లాభం’ అని యాకారతా ‘ఆడ్ బాదమాకుల దోరనముంటాది. ప్దదగా స్కసి ఒగిటి
త్తంచుకోని పో’ అని కసిరింది.
పచునాకులు కోసకొచిునప్పుడు దోరనంగుటిట తలుప్నక గూటానికి తగిలంచి ప్టానరు. అవి
నలలంగా అయిపోతాయని ముందే నీడ్ల్లనే బెటానారు. దాంట్లల నుంచి ఒక ప్దద బాదమాకును
ప్రుకోూని గలాసెత్తేకుంటావుంటే నా స్తతల్లని బాదమాకును ప్రుకోూని రాగిసట్లల వుండే నీళ్లల్ల
ముంచతే దొపు మాదిరి ముడిసి ఈనిగి ప్పలలతో ఒక కుట్లట ఏసిచిుంది మాయమమ.
గుగిిళ్లల ఏప్పంచుకుంటా వుండానా! మా సిననయివోరు నాస్తతల్ల నుంచి ఆ బొపును
దీసుకోని తప్పుంచి మలలంచి స్కసి ‘బల్ల బాగుందే. ఏమాకిది. ఇంత ప్దదగా వుండాది’ అని
అడిగినాడు. బాదమాకు అని నేను సెపాేవుండ్ంగానే ప్దదయివోరు ‘విిూకా సెట్లటందా’ అని
అడిగినాడు. ‘మా బాయికాడుండాది స్త’ అని సెప్పునాను.
తయామాస రొండు దినాలుందనంగా మా ప్దదయివోరు నా దెగిిరికొచిు ‘రేప్ప విిూ సెట్లల
నుంచి బాదమాకులు కొనిన కోప్పంచుకోని తాయ’ అనానాడు.
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ఇంటికొస్తేనే మళ్లల మరిిపోతానేమో అనే బయంతో మా యమమకు సెప్పునాను. కానీ
మరినాడు మా యమమ బాయికానినంచి ఆకులు కోసుకోకుండానే వొచిుంది.
‘ఏమామ. మా ప్దదయ్యయరికి బాదమాకులు కోసుకోని రమమంటేన తేల్లదా’ అని అడిగినాను.
‘సినపాపా, ఆ సెట్లల బాదమాకులు కోయడానికి బెమమదేముడివలల గూడా కాదు. దానినండా
బాపనకుకూలు. కొమమ బట్లటకుంటే సీమలు జలజలారాల వొళ్లంతా ప్రకూతంటాయి. మీ
అయివోరికి గావాలంటే ఎండాకులుండాయి. ఎత్తేకోని పయియ ఇయియ’ అనింది.
మరిటానడు ఎండాకుల్ననతేకపోయి మా అయివోరి ముందు బెటానను.
‘తళిగిల్నయయడానికని పచాుకులు దెమమంటే ఇవి దెచిునావా’ అనానాడు.
‘దానినండా బాపనకుకూలు స్త’ అంటి. ‘అటలనకూడ్దమామ! ఎర్రసీమలనాల’ అనానాడు
అయివోరు.
ఆ ఇసయానిన ఇంటికొచిునాక మాయమమతో సెపాేవుంటే మా నాయన, మాయవఴ,
మాయమమ పడ్డపడ్డ నవిఴనారు. ‘బాపనయివోరి దెగిిర బాపనకుకూలంటే ఆయన కెట్లలంటాది’ అని
మళ్లల మళ్లల నవఴతానే వుండాడు మానాయన.
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