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సెరుగ్గానిక్కాడి పని
ఎండక్కలం లీవులచ్చేసినారు. ఇస్కాలుకు బోవాలనే బాద లేదు. ఏ సెట్ల కింద జూసినా
పిలక్కయిలమే. సద్దిదాగడం, వూరిమంద బడి తిరగడం. నేను, క్కంత, నీల, ఏమలత మా
ఇంటిపకా నుండే సింతమాను కింద బొమమరిలుల గట్టటకోని ఆట్లలడుకుంట్ల వుండాము.
యానినంచొచ్ేందో సిలగంట్లపలల లచుేమకా సింతపులల దీసుకోని మేము గట్టటకునిన
బొమమరింటిని క్కలతో చ్ల్లలబల్లల సేసే తరుముకొనింద్ద. ఆయమమకు దొరకుాండా మూలకొకరం
పరిగెతిి దూరంగ్గ బొయి దాంకునానాము.
‘గడేేటి పిలక్కయిలు, సెట్లకింద జేరి ఒక్కాయ దకానిస్తిరా. పనినక్కయను పననాట్టట వాళ్ల
యదానేసుకుంట్ల వుంట్ట ఇంగ మాకంద్ద దకాద్ద. ఉంపడాలకు బుటిన బిడుల. పనీ పాట్ల ఏమనాన
వుంట్ట కదా! వీళ్ల నోట్లల దుముమ కొట్లనని, వీళ్లను దూము పిల్లకొచ్ే వారుకోని బోనాని...’ స్తపిస్తి
మాకు తపిిపోయిన సింతక్కయలన ఏరి వొళ్లల ఏసుకుంట్ల వుండాద్ద. బాయి క్కనినంచ్ ఇంటెనక
యెలబారి వాలల సింతమాను పకానుంచ్చ ఇంట్లలకి రావలలమేము. గ్గనిక్కాడికి సంగటెత్తికోని
మాయమమ ఇంట్లలనించ్ బయటి కొచ్చేద్ద జూసి లచుేమకా తిట్లపురాణానిన ఆపు జేసింద్ద. అయినా
మాయమమ అంతకు ముంచునించ్ ఇంట్ల వుననాట్టలంద్ద.
‘ఎవురిన లచుేమక్కా తిట్లివుండావు?’ అని అడిగింద్ద. ‘నేనెవురిన తిట్లినమామ. ననున, నా
సింతమానున ద్దట్టటకుంట్లవుండా. పుటిటడి బిడిల తలల మాద్దరిగ్గ సెట్టట నిండా క్కయిలేగ్గని
ఒక్కాయనాన మాకు దకానిస్తిరా పిలక్కయిలు’ అని వొంచ్న తలెతికుండా సింతక్కయలెనత్తికుంట్ల
మాట్లలడకుండా వుండిపోయింద్ద. నేను కసువామ కింద కూసం పకా దాంకోని తంగి తంగి
స్కత్తివుండా. మాయమమ యాడజూస్తిదో నా ఈపు ఇమానం మోత మోగిస్తిదోనని బయం
బయంగ్గ స్కస్తివుండా. లచుేమకా నోరు మూసుకొనిందా. ఇంగెవుర్తి ఏమని మాట్లలడాిద్ద.
మమమలేన స్తపిస్తి వుండేదని మాయమమకు దెలుేకదా! మెలలంగ్గ సంగటి తటెటత్తికోని బాయిక్కడికి
పూడిేంద్ద.
నేను,

మాయకా

మాయవ్వవలంట్లలగదా

వుండేద్ద.

మెలలంగ్గ

మాయవ్వవలలంటికి

జారుకునానను. ‘సంగట్టలయియ ఎంతసేపయింద్ద. యాడని ఎతికద్ద నేనీ యెండలో. ఊరిక్కకి
మాద్దరిగ్గ ఈ ఎండలో బడి తిరకుాంట్ట బకాయివ్వరు మూడో తరగతి పసిక్కలు దెచ్ేచ్ేనాడు
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గదా! వాటెనత్తికోని సలలంగ్గ ఇంట్లల కూచ్చేని సదుముకుంట్ట ఎమ? మీయమమ రానీ,
లీవులయ్యయదాక్క మీ ఇంటిక పిలుేకోని బో దీంతో యాంగను నావలలగ్గదని సెప్పిస్తి. మీ
యబబతోడు నువ్వవడనాన తిరుకుాందువు’ అని మాయవవ బొపిగినినలో సినన సంగటి ముదేిసి
సింత్తకు పులగూర బోసింద్ద. నడవలో మా త్తతపకా కూసోని తినేసి బుద్దిమంత్తరాల మాద్దరిగ్గ
పుసిక్కలు ముందరేసికోని బొమమలు స్కసుకుంట్ల కూసునానాను.
మా ఇంటికి బోతే తెల్లలరే జాముదాక్క ఆట్లలడుకోను క్కదు గదా! అందుక శానా అణకువగ్గ
వుండాను. క్కనీ సందక్కడ మాయమ్మమచ్ేంద్ద. సెరుగ్గానిక్కాడ గ్గనిగి దోలున మనిసి లేదని ననున
రమమనింద్ద. ‘అకా ఎంత బాగ్గ గ్గనికిా సెరుకులు బెట్లిద్ద. నువువ గ్గనిగెదుిలెనక నడిసేి
బెలలమమమనాక ఇదుిరికీ సిలుాపావడాలు కుటిటస్తిన’నింద్ద.
‘తెల్లలరినా కొసుింద్ద బో’ అనింద్ద మాయవవ. నేను పకాన లేకపోతే మా యవవకు నిద్రరాదు
కదా!
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గ్గనిగెదుిలెనక్కల

నడవడం

నాకు

శానా

తమాస్తగ్గ

వుండాద్ద.

సెరుకులినుకుంట్ల సుట్టటద్దరగడమే. ఎదుిలు దానిపాట్ట కవి తిరగత్తయి. వాటికీ క్కలునొపిి
వస్తిద్ద కదా! అపుిడు నిలబడిపోత్తయి. అపుిడు మాత్రమే ‘హేయ్ - ట్రు ’ అంట్ట స్తలు.
ఒగ ప్నుంకి సెరుకు పాలు బట్లనాక గ్గనికిా మానడుపబబ ప్దనాయినోళ్ల ఎదులన
గట్లనారు. అద్ద బదులు క్కడి. వాళ్లల గ్గయనిగ్గడినపుిడు మేము మా ఎదుిలన కటిటనానము గదా! ఈ
స్తరి వాళ్ల ఎదుిలన మనం దోలే పనేలదు. వాళ్ల క్కంత వొచ్ే తోలంద్ద. అంతసేపు పకానేవునిన
వంకలో క్కనగసెట్టట నీడలో క్కంత్తవాళ్ల మామ కూత్తరు జమునాతో పిచ్ేగూాళ్లల గట్టటకోని
ఆడుకునానాను.
క్కంత్తవ్వళ్ల ఎదిలోి ఒక ప్నుముకు సెరుకు పాలు బట్టటదయిపోయినాక మళ్లల మా ఎదుిలన
గట్లనారు. నేను తోలనని మ్మండికసినాను. మాయింట్లల పనేేసే కిల తోట్లో సెరుకులు గొటిట
తెచ్చేదయిపోయిందని మాయకాను లేపి గ్గనికిా సెరుకులు బెట్లివుంద్ద. మాయకా వూరిక వుంట్ట
నేను ఎదుిలెనక నడవాల్లన? ‘నేనింటికి బోత్త నువువదోలు ఎదుిలన’ అనానాను మాయకాతో
ఇంటికి బోత్తవా? అమమ ఈడికి సంగటి తెస్తిద్ద. నేతిలో బెట్టటకోని తింట్లనేనను అనింద్ద.
‘అయితే నేను కొంచ్చపు నువువ కొంచ్చపు దోల్లిమా క్క’ అడిగినాను మా యకాను. ‘సరే’ అనింద్ద.
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మాయమమ ఎపుిడెపుిడొస్స్తిదా అని దోవపకా స్కసుకుంట్ల వుండా. ఎంతసేపు జూసినా
మాయమమ అయిపు లేదు. ‘ఎపుిడుక్క అమ్మమచ్చేద్ద నాక్కకిలగ్గ వుండాద్ద’ అని ఏడుప్మమగం
ప్ట్లనాను.
‘సెరుకులు, బెలలం, నకుాళ్లల (ఒక ప్నుం బెలలం క్కంచ్ దోనిలో పోసినాక సెరుకు పాలు
బోసినపుిడు ప్నుం వారలోల వుండే బెలలం కమమరకట్టట మాద్దరిగ్గ తయారవుత్తద్ద) కనా కసమాలం
నిలుకు లేకుండా నమల్లినే వుండావ్వ. నీకు ఆకిల్లయనినంచొచ్ేంద్ద. ఇందా నాలుగ సుట్టల
తోలుివరా’ అని కసిరింద్ద మాయకా.
‘సంగటి ద్దనానాకనే స్కడు నేను దోలేద్ద. అంతరకు నువ్వవమనాన సేసుకో’ అంటిన.
‘అమ్మమచ్ేనాక సెపాినుండు నీ కత. సీలే సీసం బోస్తిద్ద. సిలుాపావడా గిలుా పావడా నీకు
జానాినై’ అని నడిి ద్దపిత్త ఎకిారించ్ంద్ద.
సేతిలో వుండే సెరుకుతో మాయకాను కొట్టనబొయినాను. ‘స్కడు నాయినా సినపాప. పనీ
సెయ్కుండా సేస్తివుండే ననున ఉపద్రబెడత్తవుంద్ద’ అని అరిేంద్ద. బెలలం ముదిలు సేస్తివునిన మా
నాయిన ఇనిపించుకునానాడో! లేదో! ఆఁ అనల్ల వూఁ అనల్ల. నేనూ ఏమామట్లలడకుండా క్కనగ
కొమెమకిా కూసోని కింద్దకి పైకి కోతి మాద్దరిగ్గ వూంగత్త వుండాను.
వొకా కొరికంత సేపు గూడా వూంగినానో లేదో! కొమమపై నుంచ్ దబమని దూకి ‘అక్క
ఎదుిలన నేను దోల్లిగ్గనీ నువువ బొయియ వుయాయలంగపో. శానా బాగంట్లద్ద’ అని బలమంతంగ్గ
మాయకా సేతిలోని జాటీ దీసుకొని ఎదుిలెంట్ నడవబట్లనాను.
మాయకా మంచ్ సెరుకు జూసి నాలుగ పిచ్ేలంచుకోని సెట్టటకొమెమకిా తిందామని నోట్లల
బెట్టటకుంట్ల సెరువుపకా జూసింద్ద. మాయమమ సగం సెరువుదాటి సంగటి గంపతో వొస్తివుండాద్ద.
‘అంట్ట ఇద్ద మాయమమను జూసే పనోలకి దూరుండాద్ద. గడేేటి ముండకు ఏం తెలవ్వ స్కడు. నేనేనా
తకావ ద్దనుండేద్ద,’ అని గొణగల్ల కొమమమంద్ద నుంచ్ దూకి ముందే మాయమమకు సెబాిమని
పరిగెతిింద్ద. మాయకా మాటిలని మాయమమ నవివందేగ్గని నా గరించ్ పలెలత్తి మాట్నల్ల.
సంగటి గంప క్కనక సెట్టటకింద ద్దంచ్ందో లేదో ‘ఇంద నువ్వవ దోలుకో’ అని జాటీని
మాయకా పకాకిసిరి గంప దెగిార జేరినాను.
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‘మూడు బానలు నిండేదాక్క ఎవురు దోల్లిర్త వాళ్లకొకిటిస్తిను’ అనింద్ద మాయమమ
మమమలన వూరిస్తి.
‘నేనింతసేపు దోల్లనాను గదామా, అని ఏడుపు మ్మగం బెట్లనాను.
‘నిజమే, కట్టమలుపు ద్దరిగినపుిడు ఎదుిలెంట్ అకుా

. నాలుగడుగలు నడేేతలకి

నువు కనిిసిివి. అంట్ట నాలుగ సుట్టల గూడా దోలేలదు నువువ. నేను స్కళ్లలదనుకుంట్ట ఎట్లల’ అనింద్ద
మాయమమ.
‘ముందే బొయియ అమమతో ఏం సెపిినావ్వ’ అని మాయకా మంద్దకి బొయినానో లేదో! ‘అదేం
సెపిల్ల నాకళ్లలరా నేనే జూసినాను అకానేమనాన అంట్ట ఈ పూట్ నీకు సంగటీ ల్లయ గింగటీ ల్లయ’
అనింద్ద కచ్ేగ్గ మాయమమ.
దాంతో నాకు తలదీసేసినట్లయింద్ద. ‘సంగటీ వొదుి గింగటీ వొదుి పో’ అని అలగి ఇంటి
మ్మగం బట్టటకోని పరిగెతి బట్లనాను.
సెరుకు ప్మయికి ఆకస్తి వునిన బాలడు పరిగెత్తికోనొచ్ే ననున బట్టటకునానాడు. నేను రానని
ఎంత గింజుకునానా ఎతిి బుజం మందేసుకోని మాయమమ దెగిారకిదెచ్ే కుదేసినాడు. మా
నాయనపుిడే సేత్తలు కడుకోానొచ్ే సంగటికి కూసుంట్లవుండాడు. మా నాయన ముందర లేసి
పరిగెతేి దైరనంలేక మూతిమూడు మూరలు బెట్టటకోని కూసునానాను.
మాయమమ సంగటి ముదిలో నుంచ్ కొంచ్ం దుంచుకోని సిననముదిజేసి నాకియయబోతే నేను
వొదిని మాయమమ సేతిని బటిట పకాకు దోసేసినాను.
‘ప్వడతనం ఎకుావైపోయింద్ద సినపాపా! నీకు. ఇపుిడే మయిందని అలగి సంగటి
ద్దనకుండా సత్తయిస్తివుండేద్ద. ఇట్రా నా పకాన కూసో’ అని మాయమమతో సంగటి
ప్టీటయమనానాడు మా నాయిన.
మా యమమ సేతిలో ఇయకుండా ఇడి బాదమాకులో సినన సంగటి ముదిబెటిట మద్దిలో
గంతజేసి కూరబోసి పరిేన ఎండు సెరుక్కకు మంద బెటిటంద్ద.
నాసేతికియకుండా

ఆడబెట్టడం

నాకు

శానా నామోసీగ్గ

వుండాద్ద.

క్కనీ

మా

నాయినుండాడే నా ఆకులో వుండే సంగటిని ఒక కడి త్తంచ్ కూరలో అద్ది నా నోట్లల బెట్లనాడు.
వొదింట్లనా. మా నాయినకి కోపం వొస్తిద్ద. కోపం వొసేి తిట్టడం క్కదుగదా! కొట్లనా కొడాిడు.
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అందుకని నోరు దెరిే బుంగమూతితోనే తినడం మ్మదులు బెట్లనాను. ఆ సినన సంగటి ముది
తినానాక నేనాడుండల్ల. క్కనగ సెట్టటకింద బెటిటన కొతి కుండలోని నీళ్లల ముంచుకొని రండు
గల్లసులు త్తగినాను.
‘అరువు తెరువూ ల్లయకుండా ప్ంచ్ంద్ద మీయవవ నినున. సగం నోటికి కరుేకోని త్తగి ఆ
గల్లసును మళ్లల దాంట్లల ముంచ్తే ఆ నీళ్లను మగిలనోళ్లల త్తగ్గల్లన వొదాి’ అని కసిరింద్ద
మాయమమ.
మాయకా పకా స్కసినాను. ఎదుిముడిిలో కర్ర బెటిట ‘శాయ్, ట్రుర్ర్....’ అని అద్దలస్తినే ఒక
పకా నవవత్త వుండాద్ద.
అద్ద జూసినాక నాకు పుండుమంద క్కరం జలలనట్లయింద్ద. మాయకా మంద యాడలేని
కోపమ్మచ్చేసింద్ద. ప్మయియ మాయకా సెయియ బట్టటకోని గెటిటగ్గ కొరికసినాను.
ముంద బితిరపోయి స్కసిన మాయకా ‘అమామఁ’ అని గెటిటంగ్గ యాడస్తి అరిేంద్ద.
‘ఏమంద్ద పాపా అంత గెటిటంగ్గ అరిేనావు’ అని మాయమమ మాయకా పకా స్కసి మళ్లల
ననున

స్కసింద్ద.

నేను

రపిత్త

అనేన

నిలుేకోనుండా.

మాయకా

సెయియ

బట్టటకోని

వూదుకుంట్లవుంద్ద. మాయమమకు జరిగింద్ద అరిమపోయి పరిగెతేచ్ే మాయకా సెయి బట్టటకోని
స్కసి ‘అయ్యయ గ్గచాేరమా దీనికి స్కడబోతే పిచ్ేబటిటనట్టలండాద్ద. ఒసే కిలీ, ఇదెంతపని జేసిందో
స్కడు’ అని అరిేంద్ద.
గ్గనికిా సెరుకులు బెట్టటద్ద నిలప్పసి కిల పరిగెత్తి కోనొచ్ేంద్ద. సెరుకులు బెట్టకపోయినా
ఎదుిలు వాటి పాటికవి తిరగత్త వుండాయి. వుతిగ్గనిగి కిర్రుమని శ్బిమ్మస్తివుండాద్ద.
‘మనిసి క్కట్టకి మందులేదంట్లరు. ఎంతపని సేసిివె యాబ్రాసీదానా. ఆడాడా నెత్తిరు
కూడా కముమకోనొస్తి వుండాద్ద. ఏం జేసేద్ద రా దేముడా’ అంట్ల మాయమమ అల్లలడత్త వుంద్ద.
ఎపుిడు పరిగెతిిందో కిల. ఏందో మందాకు దెచ్ే ఎడమసేతిలో బెట్టటకొని కుడి సేతోి నలపి
ఆ రస్తనిన గ్గయం మంద పిండిరద్ద. ‘ఏం గ్గదుమా రండు ద్దనాలు సెలి వొసుివులు ప్ట్టటదు.ి
ఎండిపోత్తద్దలే’ అని ‘నొపిిగ్గ వుందామామ’ అని మాయకానడిగింద్ద.
‘నువువ మందాకు పిండినాక సలలంగ్గనే వుండాద్ద’ అనింద్ద మాయకా.
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‘అదారిప్మయినాక కొంచ్ం సురసురా అంట్లద్ద. అపుిడు దీనిన దానిమంద బెట్టటకో’ అని
పసరుపిండిన పిపిిని మాయకా సేతిలో బెటిట సెరుకులు బెట్న బొయియంద్ద.
మాయకా ఎదుిలు దోలను పోబోతే మాయమమ ‘వొదుి, నువు బొయి ఆ ఈత స్తపిమంద
కొంచ్చపు పండుకోపో నాయినా. నేను దోల్లిపో’ అని మాయకా మంద యాడలేని ప్రేమ కురిపిస్తి
వుంద్ద మాయమమ.
నాకు కోపం, ఏడుపు కముమకోనొస్తి వుండాద్ద. ననెనవురూ పలకరించ్న పాపాన బోల్ల.
నాక్కడ వుండాలంట్ట తలక్కయ తీసేసినట్టలండాద్ద. మెలలంగ్గ కండెలతిి మాయకా పకాన స్కసినాను.
మోక్కళ్లల మడుేకోని వూపుకుంట్ల నోట్లలనే లల్లలయి పాట్లేవ్వ పాడుకుంట్ల వుండాద్ద.
గ్గనికిా పాలు బట్టటద్ద అయిపోయినాక మా నాయనొచ్ే ఎదుిలనడిసి ప్ట్లనాడు. పకానే
తలక్కయంచుకొని మూతి ముడుేకోని గోరుల గిలల కుంట్ల నిలుేకోనుండిన ననున జూసి ‘ఏ
మయింద్దరా నీకు’ అని అడిగినాడు. మా నాయిన అననం ద్దనానాక మాయిడిక్కయి లెవురనాన
కోసేస్తిరని తోపులోకి బొయినాడు గదా! జరిగింద్ద తెలేనట్టల లేదు.
మాయమెమత్తికొనింద్ద. ‘నీ ముదుిల కూత్తరు కొరకరాని కొయియగ్గ తయారయ్యండాద్ద.
నిననగ్గక నినన ఆ సిలగండలపలల లచుేమకా స్తపించ్న తిట్లకు ఇంగెవురనాన అయితే
తోలుదీసేసుంట్లరు. పోనీలే పిలక్కయిలు లీవులోల ఆడుకుంట్ల తపుిజేసినారు, అనగూడని మాట్లు
బడినారు, ఇంగ్గ నేనూ తిట్టటదెందుకులే అని కోపానిన నాకు నేనే అనవరించుకునానా.
గ్గనిక్కాడికొసేిననాన బుద్దిగ్గ వుంట్లదనుకుంట్ట అదేడుంట్లద్ద. ప్దిదానిన బట్టటకోని కొరికొద్దల
ప్టిటంద్ద’ అని నాపకాన ద్దరిగి ‘పో. మారాజుగ్గ ప్మయియ వూరంత్త బసివి మాద్దరి క్కకి తిరుగళ్లల
తిరిగపో. అందురితో మాట్లనిించుకో పో, నీ బత్తకిా సిగ్గా సెరమా? పోఁ యాళ్కి మయవవ
గినినకసి ప్డాిద్ద. తిని తిరుగపో’ అని తిటిటంద్ద. మాయకా పకా జూసిి. ఈ లోకంలో లేదద్ద.
నిద్రబోత్త వుండాద్ద. ఇదే సందని ఒక పరుగతో మాయవ్వవలంటికి దారి బట్లనాను.
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