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మావూర్లల ఐదో తరగతి దాకానే గదా ఇస్కూలుండేది. ఆపైన సదంకోవాలంటే ముందూ ఎనక
స్కడకుండా సిత్తూరి

లుకు బోవాలసందే. సిత్తూరులో వండే ఇస్కూళ్లల గోటి ఎంత పెదదంగా

వంటాయో! మాయకూ సదివే కననని స్కూలయితే మా వూరికంటేపెదదదే.
మాయకూని ఐదో తరగతిలోనే సాలంచేయమని మాయవవ ఎంత మొత్తూకున్న్నా మా
న్న్యనిల్లలద. ‘ఆడబిడ్డికి సదవందకురా కోదండా, వాళ్లలమన్న్న సదంకోని వదోదగాలెలకబెటాాల్నన.
అయిన్న్ జోతి ఐదొరకు సదిమంది గదా ఇంగ సాలంచురా న్న్మాటిని’ అని ఎంతో మంచితనంగా
సెప్పిస్కసింది. మా న్న్యినిద వడంపట్టా గదా! మాయకూనెత్తూకోని బోయి సిత్తూరి స్కూలోల
సేరిించేసొచేేసిన్న్డ. ఆబిడ్డన సేరిించిన్న్రని మా కుకూలపలల పెదన్న్యిన కూత్తరు లలతను
సేరిించిన్న్డ. ఆ బిడ్డి సేరిందని ఆ వూర్లలనే వారన్న్ సోళ్ల రాజమమ వాళ్ల లచిేంని సేరిించింది. మా
వూర్లల కరనల్లల ఈరాసామ సెలలలు యామలతను సేర్సససిన్న్డ. గాండల కొత్తూరు రామసెంద్రారెడ్డి
కూత్తరు త్తలస గూడా ఆ ఇస్కూలోలనే సేరిపోయింది. లెకూకు అయిద మందాడప్పలకాయిలయి
పోయిరా. మొగప్పలకాయిలు గూడా ముగ్గురు సేరిన్న్రు.
తెల్నలర్లూ ల్లసి టింగ్గరంగాని రండ జల్లలసుకొని టిపను కాయర్సజీ తీసుకొని సిత్తూరి స్కూలుకు
బొయ్యయసాూవనిన మాయకూని స్కసేూ న్న్కు వొళ్లంతా కుళ్లలగా వండాది. పైగా సిత్తూరికి
నడ్డసపొయోయసాూదని రాంగానే క పనిజెపికుండా పైటేల సంకటి తినమనడం, వడకుడకు నీలుల
బోసుకోమనడం మా సేదిదగాడైతే కలంపండల, ఎలకాూయిలు, సెరుకులు దాసిపెటిా ఇసాూవంటే న్న్కు
వొలుల మండదా? అందకే గబగబా ఐదో తరగతి సదివేసి ఎప్పిడెప్పిడ సిత్తూరి స్కూలోల సేరి
పూడసాూమా అనుండాది న్న్కు. అటాలంటప్పిడ ‘ఇంక సదిమంది సాలు అబోోడోళ్లను ఎత్తూకోను
ఎవరూ ల్లరు నిలసపో’ అని మాయవవంటే న్న్కు కారంబెటిానట్టలంటాదా? వండదా?
మాయవవ మాయకూను గూడా ఎప్పిడెప్పిడ నిలపేసాూమా అని స్కసాూ వండాది. మా
న్న్యన ల్లనప్పిడ మాయమమ దెగిుర యాకారాూనే వండాది. ‘ఈ కోదండడ సెపేూ ఇనడ గదా!
మూడ మైళ్లల తార్రోడోల నడ్డసపొయియ ఇస్కూలోల సదమకుంటే కొంపల్లమైన్న్ మునిగి పోతాయా?
పొయ్యయ బసుసలు, వొచేే కారుల, నిలుకుల్నయకుండా తిరిగే ల్నరీలు - వేటికిందన్న్న పడ్డససేూ అప్పిడ
అంగల్నర్ససది మనమే గదా! నువవన్న్న సెప్పి కమల్న వాడ్డకి. న్న్ మాటిని దానిన ఇస్కూలుకు
...
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పంప్పంచొదద. అదింట్లల వంటే నీగూుడా శాన్న్ పని తపితాదే’ అని ఎప్పిడ బడ్డతే అప్పిడ మా
యమమ సెవలో ఇలుల గట్టాకోని పోరతావండాది. ఈ ముసిల్లదమ ఇటాల సెతాదూదే అని మాయమమ
గూడా ఉలసర పోతానే వంది. కాని మా న్న్యన ముంద మాయవవ ఎనిన ఎత్తూల్లసిన్న్, మాయమమ
ఎంత శ్తపోరిన్న్ సెవట్లడ్డ ముంద సెంకమూదినటేల అయిపోతావంది.
పరీచేలైపొయిన్న్క మూడాటలు ఆరు సుటాాలూరులతో లీవలైపొయిన్న్యి. ‘కోదండా,
ఇప్పిడో సెతాదూవండా. ఈ ఆడముండలకింక సదములు సాలు. ఇదదరీన ఇంటికాడ బెట్టా. కమల్న
బాయికాడ్డకి బొయినప్పిడ ఈ త్తలవ మొగ ప్పలకాయిలన సాకి సంతరించడం న్న్కు సేతగాద’
అని మాయవవ మూతి మూరెడ బెట్టాకోని మా న్న్యినితో అనేసింది.
‘పెదదబోోడ ఇస్కూలుకు బోతావండాడ గదమా! ఈ సారి సిన్ననడ గూడా బోతాడ.
ఇంటికాడేం రంప్పండదల్ల’ అని మాయవవ మాటను బుటిాకిందేసి మూసిపెటేాసి న్న్డ మా న్న్యిన.
ఇస్కూళ్లల తెరిసన్న్రు. మాయకూ యదాపకారం సిత్తూరికి పోతావొసాూ వండాది. మా
న్న్యిన ననున ఆర్లతరగతిలో సేరాసలనే పెసాూవనే తేల్లద. ఎందకా? అని మా న్న్యనేన
అడ్డగేసిన్న్ను. ‘అవొవదదంటా వండాది’ అన్న్నాడ. ‘అవవ అకూ నొదదన్న్న పంప్పంచల్లదా నువవ’,
అంటే ‘అందకే దిన్న్ము ఇంట్లల రగడ, ఎనిమదైన్న్క అకూను గూడా నిలపేసాూ’ అనేసిన్న్డ.
‘అటలన్న్ కోదండరెడ్డి, కాయర్సజెత్తూకోని కుశాలుగా సిత్తూరిస్కూలుకు బోదారని నేనెంతగాన్న
మున్న్స పడాూవంటే ననున ఆరులో సేరసవా. ఎటల సేరసవో నేనూ జూసాూ. అందరి జుట్టలలోల దూరి
పొయ్యయదానిన నేను’ అని మనసులోనే మా న్న్యినిన ఎచేరించిన్న్ను.
మాయకూ ననున సిత్తూరి స్కూలుకు ప్పలసకబోయి న్న్పైన పెతూనం సెల్నయించాలనే
వండాది గదా! ఆ బిడ్డి దెగిుర మాత్రం నేనూ సిత్తూరికి వొసాూననే సెతాదూవండా.
మాయవవ న్నరు మంచిదిగాదని మాయమమ మాత్రం వొదదనే అంటావంది.
ఆపొదద మాయకూ ఇస్కూలు నుంచి శ్నివారం మదాదాననం ఇంటికొచిేంది. శ్నివారం
మదేదనం దాకనే గదా! ఆదివారం ఎప్పిడూ లీవే. వొచిేరాంగానే ‘సినతాదతాద, ఆర్లతరగతిలో
సేరాలంటే సోమారం పరీచే రాయాల’ అని న్న్ సెవిలో ఏసింది.
మా న్న్యిననడ్డగిన్న్ను, మాయమమదెగిుర ఏడ్డసన్న్ను, గంపెడ గంత్త బెట్టాకోని
మాయవవతో కొటాలడ్డన్న్ను. ఎవరూ న్న్మాటను పటిాంచుకోల్న.
...
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‘అమా నినన సినన పెదదమొమచిేంది. నినున సోమారం తెల్నలర్స సరికి కుకూలపలలకి రమమనింది’
అన్న్నాను.
మాయమమ నిజమనుకోని కోడ్డగ్గజ్జామునే ల్లసి గిన్న్నా సెంబులు గడ్డగి, సెతోూసి, మాయకూకు
సదదననంలో పెరుగ్గబోసి కాయర్సజి గటిా, సేదిదగానికి గ్గండాయిలో సదిదగలపెటిా మాయవవకు సెప్పి
ఎలబారి కుకూలపలలకి పూడ్డసంది.
నేను ఇంట్లల సెపికుండానే మాయకూతో బొయియ పరీచే రాసిన్న్ను. మాయకూ ననున
పరీచేయి పొయిన్న్క సినెనయయ వొంటెదద బండోల కూసో బెటిాంది. మదాదాన్న్నికంతా ఇలుల
సేరుకున్న్నాను.

మా

దొరసానవవ

‘పొదదనునంచి

కాకి

మాదిరిగా

వూరంతా

దిరిగి

ఇప్పిడొసాూవండావా ఇరలచంగీ’ అని కోపంగానే అనింది.
నేను వూూఁ అనల్న ఆూఁ అనల్న. రండ దిన్న్లు గడ్డసన్న్యి. ననున ఆరులో సేరుసకుంటారని
మాయకూ సెప్పింది. అంటే నేన్న్ పరీచే తాదసైనటేల. అప్పిడ సెప్పిన్న్నింట్లల ఆరులో సేరతానని.
పరీచేరాయకుండానే

ఎటల

సేరుసకుంటారుల్ల

అని

మాయమమ

నిమమలంగా

వండాది.

పరీచేదొంగగాబొయి రాసొచేేసిన్న్నని సెప్పిన్న్ను. మా న్న్యినొచేేదాకా మాయవవ ననున పలెలత్త
మాటనల్లద. వొచిేన్న్క పెట్టాకునింది గదా! ఇంట్లల తిరానలైపొయియంది.
ఊరి బసివినని తిటిాంది. సెప్పిన మాటినేరకంగాదనింది. పెదాదసిన్న్నల్లని పెవడ అనింది.
‘పెదిమని మంచిన పలలది. దీనినప్పిడే కటాడ్డ జెయయకపోతే ముంద ముంద నీకు తిపిలు తపివరా
కోదండా!’ అని మా న్న్యినిన వదదరించేదాని మాదిరిగా అంగల్నరిసంది.
మా

న్న్యిన్న్

ననున

బుజాగించి

‘అయిన్న్

ఇంట్లలదిని

ఈదిలో

ఆటాలడకోక

అగసాటెలందకురా’ అని గెడిం బట్టాకోని సెప్పి స్కసిన్న్డ.
‘ననున ఇస్కూలు నిలతాదలంటే కొండమంద దేవడ దిగి రావాల. అప్పిడ గూడా నేను
ఇనేది ల్లద. ఇస్కూలోల సేర్సదాకా అననం గూడా తినన’ని మొండ్డకేసుకన్న్నాను.
క పూటంతా కూడ దినల్న. మాయమమ మా మూలంటవవను ప్పలప్పంచింది. నేనింటేన్న్.
ఆకిరికి మా దొరసానవేవ సేత్తలు బట్టాకునింది. ప్పలకాయిలు తినకపోతే వాళ్లగూుడా ముదదదిగద
గదా!
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‘ననినస్కూలుకు పంప్పసేూ గాని నేను అననం దినను’ అన్న్నాను. ‘యాడన్న్న సావ. నినున
సిత్తూరికి మాత్రం పంప్పంచేదే ల్లద’ అనింది ముసిలద.
మదిదమదిదలో

అందరూ

వొచిే

అడకుూంటానే

వండారు.

సాయింత్రం

మా

న్న్యినొచిేన్న్డ. ‘దానిద న్న్ మాదిరి వడంపట్టా. అదింటాదా?’ అన్న్నాడ మాయమమతో. ‘నువూవ
మొండ్డదానివి మా. ఇస్కూలోల సేరిసేూ ఏ బోతాది సెప్పి?’ అన్న్నాడ మాయవవతో. ఏం
మాటాలడల్లదామ. ఇదే సందని మాయవవ గెడిం బట్టాకున్న్నాను. సకిూలగింతలు బెటానాను. ‘అవావ
అవావ నీకు ప్పనినముంటాది వా’ అని దీనంగా మొగం బెటానాను.
‘నే

పెయిలైతే ఆ పొదద నిలసపోతా’ అన్న్నాక న్న్ గిలగింతలకు మాయవవ బోసి న్నరు

నవివంది.

*
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