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నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..! 

(పార్రంభం) 
చినిన్ ఆశ 

 ఊరంతా మంచు దుపప్టి కపుప్కునన్టుట్ంది.  తెలాల్రిందనడానికి సూచనగా గూళల్లోల్ నుంచి వదిలిన కోళుల్ సందడిగా అరుసుత్నాన్యి.  దూరంగా 
బళల్కు కటిట్న ఎడల్ మెడలో కటిట్న గంటలు మోగుతునైన్. తముమ్డు  దోమ తెర వేసిన మంచమీమ్ద దుపప్టీ కపుప్కుని పడుకునాన్డు. 

 నేను తముమ్డిని  తటిట్ లేపబోయాను.  వాడు బదద్కంగా పకక్కితిరిగి పడుకునాన్డు. వాడి చెవి దగగ్ర రహసయ్ం చెబుతునన్టుట్  
" ఒరేయ ఈ రోజు శివరాతిర్రా, లే.. తొందరగా” అనగానే వాదు దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు.  
నిజంగా! ఆనందంతో వాడి మొహం విచుచ్కుంది.  
“అయితే మనం ఐలూరు తిరణాలకి వెళల్చాచ్?” అనాన్డు.  
" ఏమో మనం ఎపుప్డూ వెళల్లేదుగా!  పోయిన  శివరాతిర్కి కూడా మనం ఐలూరు తిరణాలకి వెళల్లేదు” 
“వెళేల్త్ ఎంత బాగుంటుందో కదకాక్!  అకక్డ  డమడమాల బండి  అముమ్తారు అదంటే నాకెంత ఇషట్మో ” అనాన్డు ఆశగా .  
“తాతకి అంత ఇషట్ం లేదంట. వెళాద్మని అందరూ అనాన్ ‘అకక్డ జనాలు ఇసకేసేత్ రాలనంతమంది వసాత్రు. పిలల్లిన్ తీసికెళేత్ తపిప్పోతారు’ అని 

వంక పెటాట్డు కానీ నిజం ఏంటంటే  అయనకి ఇవనీన్ ఇషట్ం వుండదని నానమమ్ అనడం వినాన్ను"     
  నా మాటలు విని, వాడు మొహం ముడుచుకునాన్డు. నాకు జాలేసింది.   
“ సరేల్రా పద మనం వంతెన దగగ్రకి వెళిల్ ఎనిన్ బళుల్ వసుత్నాన్యో లెకక్పెడదాం “ అనగానే  మంచం దిగాడు.   
మేం లేవడం చూసిన నానన్మమ్ “ఇవాళ శివరాతిర్ తలారా సాన్నాలు చేయాలి”  అనడంతో మొహాలు కడిగి తలమీద నుంచి నీళుల్ పోసుకునాన్ం.  

తయారై  చినన్ వంతెన దగగ్రకు పరిగెతాత్ం.  
ఆ మంచును చీలుచ్కుంటూ వరసగా ఎడల్ బళుల్ చీమల బారులా వసూత్నే వునాన్యి. ఆ బళల్కు  పైన  వెదురుతో అలిల్న గూళుల్ వునైన్...లోపల 

కూరుచ్నేందుకు వీలుగా ఇంతెతుత్న గడిడ్ వేసి ఆపైన మందపాటి దుపప్టి వేశారు. కొనిన్టికి పరదాలు కటిట్ వునాన్యి.   
తముమ్డి ఆనందానికి అంతే లేదు. ఒకోక్ బండి వెళుత్ంటే  దానికి కటిట్న ఎడుల్ ఏ జాతివో వరిణ్సుత్నాన్డు.  
“అదిగో బారుగా కొముమ్లు, సనన్గా వుంది వేగంగా పరిగెడుతునాన్యే అవి మైసూరు ఎడుల్, దిటట్ంగా  వునాన్యే అవి గితత్లు...” అని చెపూత్ 

ఆనందిసుత్నాన్డు. నాకు తెలుసు వాడికి మూగజీవాలంటే ఎంతో ఇషట్ం, ఎకుక్వ సేపు వాటితోనే  గడుపుతాడు!  
 ఇంటోల్ంచి వచిచ్ చాలాసేపు అయియ్ందని,  ఇక నానన్మమ్   తిడుతుందని వెనకిక్  బయలుదేరాం.   
"ఎకక్డికి పోయారార్   పాలు తాగకుండా!?“ అని కేకలేసింది. పాలు  తాగడం పురత్వుతుండగా పెదద్నానన్ సైకిలు బెలుల్ వినిపించింది..  
ఆయన హడావిడిగా వచిచ్ “ అమమ్డూ!  బయలుదేరు నినున్ ఐలూరు తిరణాలకి తీసుకెళాత్ “అనాన్డు.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 »qe]  2017 

   2      పసిడిమనసులు   

 నేను పెదనానన్ను నానన్ అనే పిలుసాత్... అమామ్, నానన్ నారత్ లో వుదోయ్గం కావడంతో నానన్మమ్ మమమ్లిన్ పసితనం నుంచి పెంచింది. నేను 
పసిదానిగా వునన్పుప్డు పెదనాన ననున్ చేరదీసి ముదుద్ చేసేవాడంట.  మొదటోల్ పిలల్లు లేక బాధపడే పెదనానన్కు నేనంటే పార్ణం.  తరువాత  అయనకు  
కొడుకు  పుటిట్నా ననున్ గారాబం చేయడం మానలేదు.  ననున్ ఎతుత్కుని నాకంటే చినన్వాళెల్ౖన  తముమ్ళల్ను నడిపించుకుంటూ  చాకి రేవు మీదుగా వెళుత్ంటే  
'మా చాకళుల్  " బంగారం లాంటి  మగబిడడ్లని నడిపిసాత్... ఈవగారిని  ఎతుత్కుంటారేంటండే... మీరు మరీను" అనేవారు.  

“ఊరుకోండార్  నా బంగారుతలిల్ని నడిపిసాత్నా ... అది ఇక ననున్ ఎతుత్కోలేవులే నానాన్ అనే వరకు ఎతుత్కునే తిపుప్తా గానీ నడిపిసాత్నా” 
...అంటుంటాడు.   

మా పెదనానన్ వాళల్  అమమ్  సుకక్మామ్మమ్ కి  మాతర్ం,  మా పెదనానన్ తన కొడుకుని  పటిట్ంచుకోవటలేల్దని బాధ వుండేది. ననున్ “ఏమే నీకు మీ  
తముమ్ డే ముఖయ్ం గానీ , మీ పెదనానన్ కొడుకును పటిట్ంచుకుంటావా ? ఎంతైనా అరువు  అరువే… అసలు అసలే “ అనేది.  నాకు  ఏంచేయాలో  
అరధ్మయేయ్ది  కాదు.  అందుకే అందరూ చూసేటపుప్డు తముమ్డిని తిడుతూ వాడంటే లెకక్లేనటుట్వునన్టుట్ వుండడం అలవాటైంది.  

నేను ఏదడిగినా పెదనానన్ కాదనడు. ఎపుప్డో ఒకసారి ఐలూరు తిరణాలకి తీసికెళల్మని అడిగానని  ఇపుప్డు  తీసుకెళల్టానికి వచాచ్డు. వెంటనే 
ఆనందంగా సైకిలెకక్బోయాం.  

"ఒరే నువువ్ ఎకక్డికిరా? అకక్ని తీసుకెళాత్ ...నువువ్ ఇంటివదద్నే ఉండిపో..” అనగానే వాడు ఏడుపు లంకించుకునాన్డు.  
“ఇదద్రిని ఎకిక్ంచుకుని అంత దూరం తొకక్లేను,  అయినా ఇంటి దగగ్ర కృషణ్ కూడా వెంటపడాడ్డు. వాడిని వదిలేసి నినున్ తీసికెళేత్ వాడు 

ఏడుసాత్డు" అని పెదనానన్ అనగానే  
“పొనీ వాడిని కూడా తీసుకెళాద్మా!?” అనబోయిన నేను మాటాల్డకుండా వూరుకునాన్ను. మా  సుకక్మామ్మమ్ “వీడికనాన్ నీ తముమ్డంటేనే  

ఇషట్ం”  అనే  మాట  కూడా  గురొత్చిచ్ంది.  నేను సైకిలు వెనుక కాయ్రేజీ  మీద  కూరుచ్నాన్ను   
మేం బయలుదేరడమే తరువాయి, తముమ్డు ఒకక్క్షణం అలాగే వుండిపోయాడు.  మేము కాసత్ దూరం వెళాల్మో లేదో మావెనకాల పరిగెతుత్కుంటూ 

వసుత్నాన్డు.  
“ పెదనానాన్... తముమ్డు మన వెనకలే పరిగెటుట్కుంటూ వసుత్నాన్డు “ అనాన్ను .  
“ వసేత్ రానీ వెధవని వాడే వెనకిక్ పోతాడులే “ అంటా సీప్డుగా సైకిలు పోనిచాచ్డు.  అయినా  తముమ్డు  పరుగు ఆపలేదు.   
“ ఒరేయ ఇంటికి వెళిల్పోరా  నీకు అకక్డి నుంచి డమడమాల బండి తెసాత్ను”  బతిమాలుతూ చెపాప్ను. కానీ  వాడు పరుగాపడం లేదు.  ఊరి 

చివరి కి వచేచ్శాం.  వాడు  పరిగెడుతూనే వునాన్డు . నాకు ఏడుపు వచేచ్సింది ... నాకు  తిరణాలకి వెళుత్నాన్ననన్ ఆనందం బదులు వెళల్కుండా వుండిపోతే 
బాగుండుననిపించింది. వాడి చినిన్ చినిన్ ఎరర్టి పాదాలు కందిపోయేలా పరిగెడుతునాన్డు. ఊరి చివరివరకూ పరిగెటాట్క  ఇక తనను తీసుకెళల్రని వాడికి 
అరధ్మైంది.  ఆయాసం  కూడా  వచిచ్ందేమో  ఏడుపుతో వెకుక్తూ ఆగిపోయాడు.  మేం ముందుకు వెళుత్నన్ కొదీద్ తముమ్డు కనుమరుగవుతునాన్డు,  కానీ 
వాడి చిటిట్  పాదాల  సవవ్డి  నా చెవులకు వినిపిసూత్నే వుంది.     

 
                       (వచేచ్నెల మరో ప డిమన  కథ) 
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