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పసిడిమనసులు

అమమ్ కోసం
అమమ్ అంది "నువువ్ అందరి కధలు రాశావు మరి నా కధ రాయవా ?” అని ...
“నీ గురించి రాయడానికేముంది? నువోవ్ అమమ్వి. 14 ఏళల్ కే పెళల్యితే17 ఏళల్ కే ననున్ కనన్ లేత తలిల్వి. పాల బుగగ్ల పార్యం
వీడకముందే పాలిచేచ్ తలిల్వయాయ్వు.
5 నెలల్ బిడడ్ని అతత్మామలకు అపప్చెపిప్ నానన్, నువువ్ వెళాల్రే గానీ నీ కనన్ పేగు నా వైపు లాగే వుంటుంది .
నువువ్ మాతర్ం ఏం చేసాత్వు ! దేశం కోసం పని చేసే సిపాయి అరాధ్ంగివి దేశ సరిహదుద్లదాకా వెళాల్లిగా .. నీకు తెలుసు నువువ్
నీకనాన్ బాగా ననున్ లాలించే చేతులోల్ పెడుతునాన్వని .
చలల్ని చిటెట్మమ్ తలిల్ అదే నా నాయనమమ్ ఆనాటి యశోదమమ్ను మించి ననున్ సాకింది .
పదేళుల్ ఇటేట్ గడిచాయి మళీల్ నీ చెంతకి చేరాను . జిజియాభాయి శివాజీ కి వీరతవ్ం వుగుగ్ పాలతో రంగరించి పోసిందట. నువువ్
మాతర్ం తకుక్వ తినాన్వా మమమ్లిన్ కూరోచ్ బెటుట్కుని మహాపర్సాథ్నం, వెనెన్లకురిసిన రాతిర్ , గోరీక్ అమమ్ చదివి వినిపించేదానివి.
జీవితంలో ఎనిన్ ఒడిదుడుకులు ఎదురొక్నాన్ కషాట్లోల్నూ సుఖాలోల్నూ నీ ముఖంపై చెదరని చిరునవువ్. నీ నవువ్లో వెనెన్ల కురిసిన
చలల్దనం . మీ అమమ్ ఎంత బాగుంటుందో అని ఫెర్ండస్ అంటే గరవ్ంగానూ వుండేది .
నువువ్ కూచిపూడి నాటయ్ం వెంపటి చినసతయ్ం గారి దగగ్ర నేరుచ్కునాన్వ. నీ నాటయ్ం పెళిల్వలల్ పర్దరశ్నల వరకూ వెళల్లేదని నేను నీతో
మళీల్ పర్దరశ్న ఇపిప్ంచాలని ఎంత బతిమాలినా నువువ్ బాగోదేమో ఈ వయసులో అనాన్వ. అపుప్డు నీ వయసు35 ఏళుల్.
మహమ్ద రఫీ పాటలంటే నీకు పార్ణం. రఫీ చనిపోయినపుప్డు నువువ్ ఏడవ్డం నాకిపప్టికీ గురేత్ . నానాన్ నువువ్ కలిసి భీంసేన జోషీ .
మంగళంపలిల్ బాలమురళిల జుగల బందీ వింటూ మైమరిచి పోయేవారు.
పూవూ తావీ కలిసి వునన్టుట్ నీ మనసు ఎపుప్డూ నానన్ని అలుల్కుని వుండేది. నా ఫేవరెట హీరో కమల హాసన మరి నీకు అని అడిగితే
నాకే హీరోలు నచచ్రే ! మీ నానేన్ నా హీరో అంటే నాకెంత నవొవ్చేచ్దో. అమామ్ నీకింకో పర్పంచం లేదు. మేమే నీ పర్పంచం .
పిలల్లకు సేవ్చచ్ ఇవావ్లనన్ నీ ఆశయం నినున్ ఎనిన్ విమరశ్లపాలు చేసిందో...
17 ఏళల్కే నా పేర్మ విషయం చెపిప్నా పలెల్తుత్ మాట అనని నా పిచిచ్ తలిల్వి నేనే వెళిల్ నా పెళిల్ చేసుకుంటే ముహూరత్ం టైముకి అలారం
పెటుట్కుని ఏడాచ్వు. అమమ్ మనసు నేను అమమ్నయితే గానీ అరధ్ం కాలేదు.
ఈ పర్పంచంలో నేను ఏ చినన్ది సాధించినా మా అమమ్కి ఎంత గొపోప్ .
అమమ్ కళల్కి నేనో హీరోయినిన్ . అమామ్ ఈ రోజేమైందంటే అని చినన్పుప్డు కాలేజీవి , పెదద్యాయ్కా నా ఆఫీసు విషయాలు చెపేత్ వినే
శోర్త అమేమ్ .
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నా వీకీల్ ఆఫ రోజు అమమ్ దగగ్రికి వెళిల్ తిరిగి వసుత్ంటే గేటు వరకూ వచిచ్ " మళీల్ ఆఫ రోజు వసాత్వా " అని అడిగితే అమామ్ ! ఇంకా

ఈ రోజు ఇపుప్డేగా అయియ్ంది వచేచ్వారం సంగతి ఇపుప్డెందుకే " అని విసుకుక్నాన్ పర్తివారం మళీల్ మామూలే . తలిల్ మనసంతేనేమో .
నాకు ఏ కషట్మనాన్ వసేత్ నాతోనే అమమ్. నా పిలల్లు రాతర్ంతా ఏడిసేత్ నేను పడుకుంటే నువువ్ నిదర్ మానుకునన్ సంగతి నేనెలా
మరిచిపోతాను.
నేను ఆనందంగా వుంటే అమమ్కి ఏనుగెకిక్నంత సంబరం. నేనే కషట్ంలో వునాన్ అమమ్ నా వెంటే .
అమామ్ నీ గురించి ఏం రాయమంటావ. నీ అందమైన దేహంలో భాగమిచాచ్వు. నీ అపురూపమైన ఆలోచనల సారానిన్ పాలుగా
తాగించావు .
నా గురించి ఏమీ రాయవేమే అంటావు . అమామ్ నువువ్ నా కధకి వసుత్వివ్ కాదు ... నువేవ్ పేర్రణవి అసలు నువేవ్ నేను . నేను ఏం
రాసినా నా పెనున్లో సిరా నువేవ్ కదా అమామ్.”

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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