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కావిడి పండగొచ్చేసంది. నాకూ కావిడెత్తే మొకుుబడండాదా. అందుకే మాయమమ నిలుకులేని
పనుల్లల ఇలుల బూసంది. మా పెదనాయన పెదదమ్మమళ్లకు, మాయతేమ్మమళ్లకు కావిడి పండకుు
రమమని సెప్పి పంప్పంచంది. ఇంగ మా యవ్వవళ్లలమ్మ మావూర్లలనే వండారులే.
ఈసారి గిరింపేట సుబ్రమని సామి గుడికి గాకుండా అందుర్లే మనమూ తిరేనికి బోదామని
రండ దినాలుగా శ్తపోరాతా వండాను. గిరింపేట మావూరికి మూడ కిల్లమీటరల దూరంల్ల
వండాది. తిరేనికి బోవాలంటే బసెెకాల. అరవై కిల్లమీటరల దాకా బోవాల. అది తిరప్పే మాదిరి
గదా! ఆడికి జనాలెకుువొసాేరు. కండమెట్లల కూడా గిరంపేట కండ మెటలకంటే జాసేగా
వండాయి. మొదటి సారిగా పోయిన సమమతెరం కావిడెతిేనప్పిడ తిరేనికే ప్పలుేకోని బొయినాడ
మమమలి మా నాయన.
ఊర్లల 20 - 25 దాకా కావిళ్లల ఎలబారతాయి. పెతి సమతెరం తిరేనికి బొయియ మొకుు
జెలలంచ్చవాళ్లల

ఎకుువ.

మాలంటోళ్లల

గిరంపేటల్ల

సరిపెట్లుకుంటాము.

కంతమంది

ఊరుదాటేదాకా వూరేగింప్పల్ల వొచే వేరే ఎవరినైనా పంప్పంచ మొకుు సెలలసాేరు.
తిరేనికి బొయ్యయ ఇసయానిి మాయమమ మా నాయనిి గూడా అడిగినట్లలండాది. ప్పసనారిద.
బసుె శార్జీలయిపోతాదని బాద పట్లుకోనుంటాది. అందుకే ఆమాట కూడా ఎతేలేదు. అందుకే
మాయమమను మళ్లల అడిగినాను. ‘అమా నీల, కాంతా వాళ్లల గూడా తిరేనికి బోతావండారు. వాళ్లల
కావిడి గూడా ఎతేరు గదా! నీల వాళ్లన్నిళ్లలతేతా వంటే వాళ్లంటోల అందురూ బోతా వండారు మా
కాంతగూడా వాళ్లమమ కావిడితో బోతావంది. మనమూ బోదాంమా’ అంటే మాయమమకు
సెడడకోపమొచ్చేసంది.

‘పెద్దదళ్లల

సెప్పినటిలనాల

పాపా!

మూడండలకకసారి

ప్పలేబోతానని

పొయినసారే సెప్పినాను గదా! నీది పెదద రావిడయిపోయిందే. మీ నాయినితో సెప్పినానంటే
తోల్దదశేసాేడ’ అనింది.
నేనేం తకువా? అందుర్లే గలె తిరేనికి బోవాలని ఆశ్పడాేవంటే. అందుకే ‘అమా నాయిన్నే
జెప్పినా, ఏంజేసనా తిరేనికయిత్తనే నేను కావిడెత్తేది’ అనేసనాను కంచం గెటిుంగానే.
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‘ఏం మాట పాపా. నువవ మాటేలడది. నీకేమనాి బుదుదండాదా. ‚ఏరుదాటేదాకా ఎంగనాి –
ఏరుదాటినాక ప్పంగనాి‛ అని నీకోసం మొకుుంటే ఇప్పిడటాల మాటాలడొచాే.
‘నేనేమ్మ కావిడి మ్మసుకోని వూరంతా దిరగాల. అనిి కావిళ్లల తిరేని తిరాిలుకు బోత్త నేను
మాత్రం గిరంపేటకు బొయి బోడి గొట్లుకోని వొచ్చేయాలి బోడిగుండ మొదటిసారే
ఎంటికిలచ్చేసనాంగదా! ఇంగ కటేు పనాలా. దేముని మొకిుది. న్నటికంతొస్తే అంతా మాటాలడొదుద.
హెద్దదళ్లం మేముండాము’ అని తిటిుంది.
కావిడెతాేలంటే నాకంత కుశాల్ల. వూరికే మాయమమతో అటల మాటాలడాేను గాని
సనిపాపనని అందురు ననేి ముందు నిలబెడతారు. పైగా ముందు మాయింటి నుంచ్చ గదా కావిళ్లల
బయలుదేరేది. పెద్దదళ్లల అడడంగా పండకంటే వూర్లల ప్పలకాయిలు కావిడెత్తేకోని వాళ్లను
దాట్లకుంటా పోతావంటే ఎంత గొపిగా వంటాది. మాయమమ ఈ మొకుు మొకోుని మంచపనే
స్తసంది.
మాయమమ నాస్తత కావిడెతిేసాేనని మొకుుకునింది ఎందుకో తెలుసా? అప్పిడూ అంత్త
మాయవవ ఏనుగుఞటపలల బారతానికి పోతావంటే ప్పలుసనిం గటిుంచ మాయకును మాయవవతో
పంప్పంచంది. నేనూ బోతానని య్యడిెనాను. మాయవవకూడా ప్పలుెకోని బోతాననే సెప్పింది.
మాయమమకు ఆయమమ రాకుండా మమమలేిడికనాి పంప్పంచాలంటే వూప్పరి బోతాది. ఊర్లల
ప్పలకాయిలు బోతావంటే వాళ్లతో ననిసలు పంప్పంచదు. నేను కచేపోత్తనని కటాలట్లల ఇంటికి
దెసాేనని బయం. త్తలవబిడిడ అని తిడాేదెప్పిడూ ననుి.
‘అకు మాత్రం బోవచాే’ అంటే ‘అవవకు తోడండాల’ అనింది. ‘నేను గూడా తోడగా
వండాను’ అనాిాను. ‘నువవ తోడంటావా? నీకు కాపలగాస్తవ్వళ్లను నేను యానిించ దెచ్చేది’
అని వాళ్లల బోతావంటే వాళ్లలంట పడిన ననుి గెటిుంగా పట్లుకోనొచే ఇంటోలయ్యస తలుప్ప మూస
ఆపకు సలుకు బెటేుసంది.
నేను తలుప్ప గొటాల. గెటిుంగా మాయమమని ప్పలవల. నాకు కడప్పల్ల నుంచ దుకుం
తనుికోనొసాేవండాది. మా యకును మాత్రం ఎప్పిడూ ఏ మనదు మాయమమ. ఏమీ
అడకుపోయినా నేనడిగింది మాయకు కూుడ ఇసాేది. యాడికైనా పంప్పసాేది. అనిిటికి ననేి
తిడాేది. కడాేది కూడా. బసవి. దూపరదండి. ఇరలసెంగి అని అందురిముందు ఎగతాళ్ జేసాేది.
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అనుకనేకద్దద ఏడప్ప ఎకుువతా వంది. ఎకుకిు కడప్పల్లనే శ్బదం బైటికి రాకుండా ఏడెకుంటా
వంటే తలుప్ప తెరుెకనింది. గెటిుగా కండల మూసుకునాిను.
మాయమొమచే ననుి జవరుకోని వొళ్ళో కూసో బెట్లుకనింది. ‘యాడవదుద నాయనా
బంగారు గదా! నినుి నేను బొయ్యయటప్పిడ ప్పలుెకోని బోతాను గదా! అప్పిడకును ప్పలెకపొయ్యయది
లయ. అప్పిడ నీకు నేను కిచేల పెపిరమెంట్లల, గాలబుడడలు అనీి తీససాేనంట. అవి జూస అకు
కుళ్లల కోవాలల. రా బాయికాడికి సంగటెత్తేకోని బోవాల గదా! నువగూడా ఆడస్తతిల్ల బెట్లుకోని
తిందువ గాని. నీ కటాల తినేది శానా ఇష్ుం కదా!’ మాయమమ అడకుుంటా వండ కద్దద నాకు
ర్లసం పెరిగిపోతావంది.
నేను రానని మ్మస్తత్తల్లే మాయమమను అడడకుంటా వండాను.
‘రా నాయనా లేటయిత్త కూల్లళ్లల పన్జీయయకుండా ఇండలకు పూడసాేరు. మీ నాయన్నే నాకు
దబుు దేవలు’ అని సానా స్తపే అడకుునింది. నేను అంత కంటే శానాగా మొండికేసుకని వూూఁ
వూూఁ అని రాగం ద్దసాేనే వండాను.
వండెట్లుండి మాయమమకు శానా కోపమొచ్చేసనట్లలండాది ‘ఇంత మొండితనం పనికిరాదు
సనపాపా. అడకుుంటావంటే ముడకుుంటా వండావే. యాడనాి సావ. నేను బాయికాడికి
సంగటెత్తేకోని బోవాల’ అని లేస గుడిెంటోలకి బోయింది.
మళ్లల వొచే ప్పలసాేదని ఎదురు సూసాేవండానా, వూహూఁ - రాలేదు. అలకిడిని
ప్పసాేదేమ్మనని ఏడపాపేస గమనిసాేవంటి కంచ్చప్ప. ఏమీ సెబదదం రాల. కంచ్చప్ప బయంగా
వనింది. లేస గుడిెంటిపకు తొంగి సూసనాను. తలుపేసుంది. ఎవరూ లేరు. తలుప్ప దెరిెసూస్తే
సంగటిగంప గూడా లేదు. బొపిగినిిల్ల సని సంగటిముదద బెటిు ముదద జేస్త సంగటి పలక
మూసపెట్లుండాది. అంత్త యాలేలని వక్రోసమొచ్చేసంది నాకు.
సంగటేస్తస మా నాయన గెనాల్లల కసువ గోసుకోని పొమమని జెప్పినా ఇనకుండా
‘ఇంటికాడ పసబిడొడకిత్తంది. తిండిగూడా తినకుండా యాడసాే వనింది. నేనూ బోతా. అంతగా
అయిత్త మళ్లల వొసాేలే’ అని ఇంటికచేందంట మాయమమ. ఇంటోల యాడండాను నేను. పెదిదలు,ల
గుడిెలుల రండూ తలుప్పలు బారాల తెరుెకోనుండాయంట. సనపాపా సనపాపా అని ప్పలసాే ఇంటి
సుట్లుపకుల తిరిగి సంగటి తినాిానేమ్మ అని పొయియసూస్తే అది మూత ద్దస్తసన బొపిగిన్జిల్ల
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ఎండతా వనిందంట. మాయవ్వవలంటికి పొయ్యంటాననుకనింది మాయమమ. ఎందుకంటే
ఆకలకి కంచం స్తప్పకూడా తాళ్లేను గదా!.
శానా స్తప్ప సూసనా రాకపోయ్యసరికి మాయమేమ మా యవ్వవలంటికి బోయింది.
‘పాపొచేంచామా?’ అంటా. ‘రాలేదే’ అనిందంట మాయవవ. అంత్త గుండికాయిల నీరైపోయినాయి
మాయమమకు. మాయమమ నీల, కాంత, ఏమలతా వాళ్లండలల్ల అడకుుంటా బాయికాడికే
పరిగెతిేందంట. ఏనుగుంటపలల దారి బటాిా నేమ్మనని ఆడికి మా జీతగాడ బాలనిి తరిమినాడ
మా నాయన. ఆడలేను. రెయాయట గూడా సూడాలని సదిదకూడా మూటగట్లుకోని పొయిన మాయవవ,
మాయకుతో పాట్ల మా పెదదమ్మమళ్లల అందురూ ఇండలకచ్చేసనారు. అయిప్పలేదు నేను.
కనీిరు మునీిరుగా యాడసాే మాయమమ నడివాకిటోల నిలబడి నలుగురూ ఇంటా వండంగా
‘అయాయ సుబ్రమనిి సామీ, ఏలయ్ద పాణీ, ఆరుముగమా నా బిడిి నా కండలముందు స్తమంగా
నిలబెట్లు సామీ! ఆ బిడిడ తలనీలలచే ఐదేండల నీ కండకు కావిడెతిేంచ సెలలసాేను’ అని
మొకుుకునిందంట. అప్పిటికే ద్దపాలు బెటేుయాళ్యింది. వూరి జనమంతా ఇంటిముందే
వండారంట. అప్పిడ నడపబు పెదనాయిన ననుి బిలుెకోని ఇంటికచ్చే పాటికి మాయమమను
సూడాల. నా సామిరంగా. ఏడసాేనే నన్జిత్తేకోని, ముదుదలు బెట్లుకోని గిరంపేట కలలదిరిగి ‘సామీ,
నువవండావ దేవడా. నీ కండ సలలంగ వండాల ఐదేండల గాదు వొడిడకావిడితో సగా పదేండల నీ
కండకచే మొకుు ద్దరుెకుంటా’ అని అంటానే వందంట మాటిమాటికి.
‘యాడనింది. ఎటల దరికింది’ అని నడపబు పెదనాయన దుంపదెంచ్చసనారంతా.
నిద్రమొగంతో వనిి నాకు ఏం జరగతా వంద్ద అరేంగాల. నాకు కోపమెందుకచేంద్ద
మరిెపొయినాను. మాయమమ కంగు బట్లుకోనే నిలుెకోనుండా.
పెదనాయన గొడలను బట్లుకోనొసాేవంటే సెరుకుపైరు పకు వొంగిందంట క ఎదుద. హె
అని పెదనాయన పగాానిి ఈడిెపటుంగానే కూడావనిి కుకు ఎదుదమింద అరవడం మొదులు
బెటిుంది. సెరుకు ద్దటోల కాలవల్ల పండకోని మంచనిద్రల్ల వనిి నేను వలుపడి లేస సూస్తే సీకటి
. యాడండాన్న కూడా దికుు దెలలా. బయంతో అమా, అమా అని అరిెనానంట.
మాయమ్మమలేలడండారు బాయికాడ. నడపబు బెదనాయిన అటేల నిలబడి ఆలకించనాడంట. సెరుకు
ద్దటోల నుంచ గెనింమిందికి పరిగెత్తేకోనొచే ననుి ఆయన ప్పలుెకోనొచేనాడ. ‘ఇంతస్తపేం
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జేసాేవంటివి బాయికాడ?’ అని అడిగినా నేను బదులు మాటాలడలేదంట. ఇంటికచ్చేదాకా ఆయనకీ
ఇసయం తెలయనే తెలయదంట. ఆ మొకుు ద్దరేెడానికే ఇప్పిడ కావిడి.
ఇంటికచేనాక ‘తిరతేని కయిత్తనే కావిడెతేదాదంట నీ ముదుదల కూత్తరు’ అని మా
నాయిన్నే జెప్పింది మాయమమ. ‘అటేల గానీలే’ అనాిాడ మా నాయన.
‘గంగిరెదుద మాదిరిగా అదడిగిందానికంతా తలూపతావండ అది రేప్ప నీ న్జతిేకిు
కూసుంటాది’ అనింది కోపంతో మాయమమ.
‘ఇద్దద’ అని ఏంద్ద సైగ జేసనాడ. నాయన. మళ్ల మాయమమకు ఏం మంత్రమేసనాడో మా
నాయన. దండిగా ప్పలెనిం జెయడానికి ‘కిచేల సెంబావ బీము సెరిగిపెట్లుమా’ అని మాయవవకు
జెప్పింది.
తిరేని నుంచ సోలంగరం సని కండెకేుద్దవల్ల ప్పలుసనిం మూటలప్పికోని తింటా నేను
తిరేనికి రావాలని వడకా

నీల వాళ్లమామ వాళ్లతోసెపాే ‘ఇప్పిడ తిరేనికదదంటివనుకో

మళ్లల ముడప్పగటిు మొకుుబడి మొకోువాల్సెసాేది’ అని మా నాయన సెప్పినాడని అంటా వంటే
అందురూ పడిపడీ నవివనారు. ఎందుకు నవవతావండార్ల నాకైత్త అరేంగాల. ‘నేను కోరిన
కండమింద వాన గురిెంది. నవవకుంటే నవవకోనిలే’ అనుకుంటిి.

*
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