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పసిడిమనసులు

నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

చిటిట్ అమమ్లు

"బాబాయి బయలేద్రి వసత్నాన్డంట " అని నాయనమమ్ చెపిప్నపప్టినుంచి నాకు సంబరంగా వుంది. మా బాబాయి నాగపూరోల్
బీఎసీస్ చదువుతునాన్డు. బాబాయ కి నేనంటే ముదుద్. నాకు చినన్పుప్డు మంచి బటట్లు వేసి ముసాత్బు చేసే వాడంట. ఇంటోల్ ఒక మేనతోత్ పినోన్
వుంటే పసిపిలల్లిన్ ఎటాల్ పెంచుతారో మా బాబాయి అటాల్ పెంచాడు. నా ముదుద్ మురిపాలనీన్ అమా, నానన్లకి ఉతత్రాలోల్ వివరంగా రాసి
పంపేవాడంట. నేను మాటాల్డిన ముదుద్ మాటలు మా నానన్ కనాన్ బాబాయికే తెలుసు. ననున్ ఎతుత్కుని "చిటిట్ అమమ్లూ !చినిన్ నానన్లూ
!!”అని సినిమాపాట పాడేవాడు.
బాబాయి రానే వచాచ్డు. వచేచ్టపుప్డు బుటట్డు కమలాలు తెచాచ్డు . అవి ఎంత తియయ్గా వునాన్యో.
“బాబాయి! నీకు పెళిల్ చూపులంటగా?” ఆరిందాలాగా అడిగాను.
" అవును తలీల్ !నువువ్కూడా నాతో వసాత్వుగా నీకు నచిచ్తేనే చేసుకుంటా సరేనా? " అనాన్డు.
పెళిల్ చూపులు గనన్వరంలో ఏరోడోర్ం ఆఫీసరాగ్ చేసే మా మవయయ్గారి ఇంటోల్ పెటాట్రు. మా వూరినుంచి నేను తాత,
నాయనమమ్, బాబాయి, నేనూ బయలేద్రాం. బెజవాడ బసాట్ండోల్ దిగాం . అకక్డ కొటోల్ కోకో కోలా అని రాసి వునన్ డిర్ంకు సీసాలు చూసి
" అది కొనిసాత్వా ,లేదా " అని వెంటపడాడ్ను.
“నువువ్ మొతత్ం తాగుతానంటేనే కొంటా”నంటూ షరతు పెటాట్డు.
సరే అని నోటోల్ పెటుట్కుంటే ఆ ఘాటు నాకు అసలు నచచ్లా రెండుగుకక్లు ఎటాట్గో ఎకిక్ంచా , పారబోదాద్మంటే బాబాయి
ననేన్ చూసుత్నాన్డు .
చివరికి " నాకొదుద్ బాబాయ " అని నసగడం మొదలెటాట్.
" చంపుతా ! తాగు " అనడంతో ఏడుపు లంకించుకునాన్ .
మొతాత్నికి గనన్వరం చేరాం. మరాన్డే పెళిల్చూపులు. పినిన్ , వాళల్ అకక్, నానన్గారూ వచాచ్రు. పినిన్ వాళల్ నానన్గారు వాళుల్
మా నాయనమమ్కి చుటాట్లంట. మా నాయనమమ్ చుటాట్రికాలోల్కి వెళేత్ మన లోకంలో వుండదు. నేను మాతర్ం నోరు, కళుల్ అపప్జెపిప్ మా పినిన్నే
చూసుత్నాన్. మా బాబాయి సంగతేమో గానీ పిలల్ నాకు నచిచ్ంది. మా పినిన్ది పెదద్ జెడ . " పిలల్ రంగు తకుక్వ " అని ఎవరో అనబోతే మా
తాత వూరుకోలేదు. " మంచిమనసు వుండాలి, కుటుంబం మంచిదయితే చాలు " అనాన్రు.
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"చిటెట్మామ్ ! తలిల్ లేని పిలల్ని కడుపులో పెటుట్కుని చూసాత్వని నీ ఇంటోల్ పడేదాద్మనుకుంటునాన్ " అంటా నాయనమమ్ చెయియ్

పటుట్కునాన్రు పినిన్ నానన్గారు.
" అనన్యాయ్ ! మా పిలేల్ ఇక బెంగ పెటుట్కోవదద్”ని అభయమిచేచ్సింది. ఇక పెళిల్ కూడా మా ఇంటిదగగ్రే చేదాద్మనుకునాన్రు.
ఇక చూసోక్ండి నాకు సందడే సందడి. ఊరు వెళిల్ంది మొదలు మా పినిన్ గురించి చాటింపు మొదలెటాట్ను. "మీ అమమ్
బాగుంటుందా ! పినాన్ !?” అని అడిగితే " మా పినేన్” అని చెపేప్దానిన్. కొతత్ పినిన్ మోజు మరి.
పెళిల్ రోజు రానే వచిచ్ంది. వంటవాళుల్, పందిళుల్ ,చుటాట్లు భలే వుంది. పినిన్ వాళల్కి మా వూరి షావుకారి గారింటోల్ విడిది
ఇచాచ్రు. పినిన్ తపప్ అందరూ భోజనాలకు వచాచ్రు. పినిన్కి భోజనం కాయ్రేజీ ఎవరితోనో పంపించబోతుంటే నేనే తీసుకెళాత్నని పటుట్బటిట్
కిందా మీదపడి మోసుకెళాల్ను.
పెళిల్ అయియ్ంది. పినిన్ మా ఇంటికి వచేచ్సింది. నేను పినిన్కి బాగా చేరువై పోయాను. మా పినిన్కూడా బీఎసీస్ చదివింది.
నాకు లెకక్లు చెపప్డం, జెడలేయడం నా కబురుల్ వినడం చేసేది. మా బాబాయి ఉదోయ్గం కోసం చూసుత్నాన్డని ఉదోయ్గం వసేత్ వెళిల్పోతారని
నాయనమమ్ చెపిప్ంది. కొనాన్ళల్కి విశాఖపటన్ంలో బాబాయికి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. అకక్డికి వెళల్డానికి సామానుల్ సరుద్తుంటే నేను వరండాలో
బలల్మీద ఒకక్దానేన్ కూరుచ్నాన్.
వాళుల్ వెళేల్ రోజు రానే వచిచ్ంది, నేను బికక్మోహం వేసుకుని వుండడం చూసి బాబాయ అనాన్డు
"అమమ్డూ ! నువువ్కూడా సెలవలోల్ విశాఖపటన్ం వదుద్గానేల్ " అనాన్డు.
వాళుల్ వెళిల్పోయిన రోజు నుంచి అనవసరంగా అనిన్ంటికీ కారణంలేకుండా ఏడేచ్దానిన్. ఈ మధయ్ పర్తి విషయానికీ అమమ్డు
ఎందుకో ఏడుసాత్ వుంటాందని ఇంటోల్ వాళుల్ అనుకునాన్రు.
వాళుల్ వెళాల్క ఓ రోజు సాయతర్ం నాయనమమ్ అంది " ఏంటో ఇలుల్ బోసి పోయినటుట్ంది " అని .
“ నాయనమామ్ వాళల్కి ఇలేల్ బోసిపోయినటుట్ందేమో ! నిజానికి నాకు మనసు కూడా బోసిపోయింది”

(వచేచ్నెల మరో ప డిమన
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