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లచిచ్ందేవమమ్
మా ఊళోల్ ఏది కావాలనాన్ మైలు దూరాన వునన్ కూచిపూడి సెంటర కి ఎళాల్లిస్ందే.  
కనీసం కోమటి కొటట్నాన్ లేని ఊరు మేం చూసెరగమమామ్ అంటారు చాలా మంద .  
మా బారల్పూడి పర్తేయ్కతలోల్ అదొకటి.  
దానిన్ బారల్పూడి అనే బదులు బులిల్ ఊరు అంటే సరిపోయేది. 
మహా అయితే ఏభై ఇళుల్ వుంటాయేమో!  
మా అమమ్ ఎపుప్డూ అనేది మీ ఊరు ఉలిల్పాయంతే గానీ తగాదాలు తాటికాయంత అని. ఊరనాన్కా ఆమాతర్ం తగాదాలనాన్ 

లేకపోతే ఏం బాగుంటంది. 
మరి మా ఊరాళల్ ధాటికి తటుట్కోలేకో వాయ్పారం గిటట్కో ఒక కొటుట్ కూడా లేదు. 
అసలు మా ఊరి జనాలకి సాయంతర్పేళకి కూచిపూడి సెంటర కి ఒక చేతి సంచి సైకిల హేండిల కి తగిలించుకుని షికారెళిల్ రాకపోతే 

తోచదు . ఉపప్యినా పపప్యినా కూచిపూడి పరిగెతాత్లిస్ందే.  
అటాట్ంటి మా ఊళోల్ లచిచ్ందేవమమ్ దగగ్ర మాతర్ం జీడీలు, సిగిరెటుల్, బిళల్లు ఇటాట్ంటి సరుకులు దొరుకుతాయ. 
మా వూరొచిచ్న పటన్ం అలుల్ళల్ సిగిరెటుల్ అయిపోతే గురొత్చేచ్ది లచిచ్ందేవమేమ్. 
లచిచ్ందేవమమ్ వుండే తాటాకు పాకలో ఒక పకక్ ఈ సామానుల్ పెటిట్ వుంచేది. 
ఒక సంచిలో రెండు మూడు రోజులకోసారి కూచిపూడి ఎళిల్ సరుకులు తెచుచ్కుని ఇకక్డ అమేమ్ది. 
నీరుకావి రంగు చీర తెలల్జాకెటుట్ వేసుకుని వుండే లచిచ్ందేవమమ్ గటిట్గా మాటాల్డడం నేను ఎరగను.  
ఆమె ఎకుక్వ ఒంటరిగా వుండేది.  
ఎపుప్డనాన్ చిటెట్మామ్ కాసిని మజిజ్గుంటే పొయియ్ అంటా వచిచ్ బియయ్ం చెరిగి పెటోట్ , పపుప్లు బాగు చేసిపెటోట్ ఎళేల్ది. 
మా చంటి మావయయ్ వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం సిగిరెటల్కి పంపిసేత్ తెచేచ్దానిన్.  
 నాకు రంగు బిళల్లు , జీడీలు కొనుకోక్వాలని ఎంత ఆశో. కానీ ఇంటోల్ బయటవి కొనుకోక్కూడదని ఏం కావాలనాన్ చేసి 

పెడతామంటారు.  
మా తాత డార్యర సొరుగు నిడా చిలల్ర డబుబ్లేసి వుంచేవాళుల్. 
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నేను ఆ రోజు ఎవరూ చూడకుండా  రూపాయి చిలల్ర తీసుకుని లచిచ్ందేవమమ్ దగగ్ర అరధ్రూపాయి పెటిట్ బిళల్లు, మిగతా అరధ్ 

రూపాయి తో రంగు కళల్ జోడు కొనుకుక్నాన్ను.  
ఇంటికెళాల్లటే భయం.  
అందుకే చెరువు గటుట్న కూరుచ్ని బిళల్లు చపప్రిసూత్ రంగు కళల్జోడు పెటుట్కుంటే " నా సామి రంగా !" మా ఊరంతా రంగు మారి 

భలేగా వుంది.  
నా రంగు కళల్జోడు మోజు తీరకముందే ననెన్వరు చూడకూడదో వాళేల్ చూసేశారు. 
మా మనాన్న ( పెదద్నానన్ ) మా ఇంటికి వసాత్ ననున్ చూసేశాడు.  
రంగుకళల్జోడు , రంగు బిళల్లు తిని ఎరర్బడడ్ నోరు చూసి "అమమ్డూ ! బిళల్లు ఎకక్డియియ్ ఎవరు కొనిపెటాట్రు" అనడిగాడు. 
అబదద్ం చెపేప్ అలవాటు లేక నిజం చెపప్లేక బికక్ మొహం వేసుకునాన్ను. 
ఇంటికి తీసుకెళిల్ అడగగానే టేబుల సొరుగులో డబుబ్లు తీసుకుని కొనుకుక్నన్ సంగతి చెపేప్శాను. 
ఇకచూసోక్ండీ మా మనాన్న ఒక కొబబ్రి ఆకు తీసుకుని నాకు రెండు తగలనిచాచ్డు. 
కొడుతుంటే " అమోమ్ ! నాయనో !! అంటా ఇంటి చుటూట్ పరిగెతాత్ను.  
నా ఏడుపు వినన్ చిటెట్మమ్ బయటకొచిచ్ కొబబ్రాకుతో కొడుతునన్ మనాన్నని, గోల గోలగా ఏడుసుత్నన్ ననున్ చూసి చెంగు అడుడ్ 

పెటుట్కుని ఒకటే నవువ్. 
" పినీన్ ! ఇది డార్యర లో డబుబ్లు తీసింది, అసల దీనిన్ కాదు ... ఇటాట్ంటియనీన్ తీసుకొచిచ్ అముమ్తాందే దానిన్ అనాలి" అని  

లచిచ్ందేవమమ్ మీద అగిగ్ మీద గుగిగ్లమయాయ్డు. 
లచిచ్ందేవమమ్ అపుప్టికీ  పాపం నాకు బిళల్లు ఇసాత్ అననే అంది " అమోమ్ మీ ఇంటోల్ ఈ బిళల్లు తింటే వూరుకోరమామ్"  అనాన్ నేనే 

వినలా. 
లచిచ్ందేవమమ్ బతికి వునన్నాన్ళుల్ మా వూళోల్ బిళల్లు, సిగిరెటల్నాన్ దొరికేయి. 
ఇపుప్డు కొతత్ అలుల్ళల్ కి సిగిరెటుల్ కావాలనాన్ కూచిపూడి సెంటర కి పరిగెతాలిస్ందే. 
దేశం మారిపోయినా , ఇనేన్ళల్యినా  మా ఊరికో కొటుట్ మాతర్ం రాలేదు. 

           ఆ విధంగా లచిచ్ందేవమమ్ మా ఊరి చరితర్లో నిలిచిపోయింది. 
 (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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