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చిటెట్ మోమ్రిలుల్
సంకార్ంతి పండకిక్ రమమ్ని చిటెట్మమ్ ఉతత్రమేసింది.  
చిటెట్మమ్ ఉతత్రం మళీల్ మళీల్ చదివి నవువ్కోవడం ఇంటోల్ మామూలే. ఎవరితోనూ రాయించదు.  
తన సొంతంగా రాసేత్నే ఆవిడకి ఇషట్ం. వతుత్లు , పొలుల్లు లేకుండా రాసే ఆ వుతత్రం నిండా అంతులేని పేర్మ మాతర్ం పొంగిపొరిలేది.       
" ముకుందని దివించి రాయునది . పిలలు బగునారా?. సంకురాతిర్ ఎపుడెపుదొసత్ందా అని చూసత్నాను . తొందరగ వచెయండి."  
ఇటాట్ సాగేది ఆ ఉతత్రం.  
మాకూ ఎపుప్డెపుప్డు సెలవలిసాత్రా బారల్పూడి ఎపుప్డు ఎళిల్పోదామా అని వుండేది. నాకు హాఫ ఇయరీల్ పరీక్షలు అయియ్ సెలవులు 

రేపటి నుంచి మొదలవుతాయనగా పోర్గెర్స కారుడ్ ఇసాత్రు. 
అయితే ననున్ సూక్ల నుంచి అటునుంచి అటే రైలు సేట్షన కి రమమ్నాన్రు. మా పిలల్లని ముందు పంపించేసి వెనకాల అమామ్నానన్ 

వసాత్మనాన్రు.  
రైలుసేట్షన సూక్ల  కి  దగగ్రే. అకక్డికే నా బటట్లు తెచిచ్ నా సూక్ల బాకస్ వాళల్తో ఇంటికి తీసుకు పోతామనాన్రు. 
అకక్డే నా గుండెలోల్ రాయి పడింది. ఎందుకంటే ఈ సారి నేను లెకక్లోల్ తపాప్ను.   
ఆళుల్ ఆ పెటెట్ తెరిసేత్ నా బండారం బయట పడిపోతందయేయ్ ! 
ఎపుప్డు రిపోరట్ కారడ్ ఇచిచ్నా నేనో ఉపాయం అలోచించించి పెటుట్కునాన్ను. ఒక వేళ తపిప్తే ఆ సారి మా అమమ్తో అదీ సరిగాగ్ 

సూక్ల టైము అయిపోయి అమమ్ యమ హడావిడిగా వునన్ టైములో చటుకుక్న కారుడ్ తీసి " అమామ్!  సంతకం పెటుట్ ! " అని సరిగాగ్ ఎకక్డ 
సంతకం పెటాట్లో అకక్డ చూపించేదానిన్.  

అమమ్ చూసీ చూడకుండా సంతకం పెటేట్సేత్ హమమ్యయ్ అనుకునేదానిన్ . 
నానన్ కూడా తపిప్నా తిటట్రు గానీ ఎందుకో ఆయన ఒకక్ మాటకూడ మాటాట్డకుండా సంతకం పెటిట్నా నాకు ఏడుపు వచేచ్ది. ఇంకా 

ఆయన తిడితే అంత బాధ వుండదేమో అనిపించేది.  
సూక్ల బాకస్ లో వునన్ పోర్గెర్స రిపోరట్ వాళుల్ చూసి ఏమంటారో అని రైలు ఎకిక్నా అదే అలోచన. 
ఊరు ఎళత్నన్ సంతోషం లేదు. గుడివాడలో రైలు ఆగింది. ఇంకా తెలాల్రలేదు .  మముమ్లిన్ తీసికెళల్డానికి వచిచ్న మనిషితో బసాట్ండ కి 

బయలుదేరాం. అందరూ వాకిళుల్ వూడుచ్కుని, కళాల్పి చలుల్కుంటునాన్రు. 
బసుస్ బయలేద్రింది పొగ మంచు దటట్మగా కురుసుత్ంటే ముందు దోవ కూడా కనపడటంలేదు . 
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విశాఖపటన్ంలో ఇంత పొగ మంచు ఎపుప్డూ చూడం, అదేంటో ఇకక్డ ఎదట మనుషులు కూడా కనపడనంత మంచు!. 
కూచిపూడిలో బస దిగి బారల్పూడి రికాష్ ఎకిక్ ఇలుల్ రాగానే ఒకక్ దూకు దూకి పరిగెతాత్ము. మాకోసం కాసుకుక్ంచుచ్నన్ చిటెట్మమ్ 

వెచచ్గా వాటేసుకుంది . 
" అమామ్ ఎటాట్ చికిక్పోయావే " అంటే చినన్ తముమ్డు కిసుకుక్న నవావ్డు.  
" అమామ్ ! చూడవే ... నేను లావంట ననున్ ఏడిపిసత్నాన్డు” అని చిటెట్మమ్తో చెపాప్ను .  
" ఒరేయ ఎపుప్డనాన్ మీ అనన్యయ్ అకక్ని ఏడిపించాడా ? అలల్రి గునన్!”  అని మురిపెంగా ఆడిని తిటిట్ంది. 
ఈలోగా తాత "ఒరేయ ఆ జుటుట్ ఏంటిరా జుటుట్ పోలిగాళల్కి మలేల్ ! అంటకతెత్ర ఏసేయ" అని  నారాయణకి  ఆరడ్రేశారు. 
అపుప్డు మా చినన్ తముమ్డి మొహం చూసి నేను కిసుకక్న నవావ్ !  
బదులికి బదులు  
" ఆకలేసాత్ందేమో ! సాన్నాలు చేసేత్ పెరుగనన్ం తిందురుగాని " అంటా మజిజ్గ చెయయ్డానికి వంటింటోల్కి ఎళిల్ంది. 
పెదద్ తెలల్కుండలో తోడు పెటిట్న పెరుగు మీగడతో సహా ఇంకో వంకీల సీట్లు గినిన్ నిండా తీసి పకక్న పెటిట్ంది. మిగతా పెరుగు 

అపుప్డువరకు తీసిన వేరే మీగడ కలిపి మజిజ్గ చేయయ్డం మొదలెటిట్ంది. మేము సాన్నాలు చేసి వచేచ్సరికి మజిజ్గ చేసి వెనన్పూస తీసాత్ంది. 
రెండు చెయియ్లూ పటట్నంత వెనన్పూస సుదద్ మజిజ్గలో తేలతా కనిపించింది. నాకు చేతిని చాపగానే చెయియ్ నిండా వెనన్పూస పెటిట్ంది. 
" అబబ్ ! ఎంత బాగుందో  ...ఇకక్డినుంచి ఎళిల్నాక ఇంతవరకూ వెనన్పూస తినలా" అనాన్ను. 
" రండి అనాన్లు పెడతాను" అని ముగుగ్రినీ కూరోచ్బెటిట్ పళేల్లోల్ అనన్ం పైన వంకీల గినిన్లో వుంచిన మీగడపెరుగు, నంజుకోటానికి 

పండు మిరపకాయ పచచ్డి పెటిట్ంది.  
బారల్పూడిలో పొదుద్నన్పూట పెరుగనన్మే తినేవాళల్ం ఎపుప్డూ. తినాన్కా నేను వూరి మీదకి పోయాను. మధాయ్నన్ం వచేచ్సరికి ఇంటోల్ 

పిండి దంచేవాళుల్, జలిల్ంచేవాళుల్, పాకాలు పటేట్ వాళల్తో హడావిడిగా వుంది.  
పెదద్ డబాబ్ల నిండా కొబబ్రి బూరెలు, చకిక్డాలు, కజిజ్కాయలు చేసి పోశారు. పండగ రానే వచిచ్ంది .  
భోగి రేపనగా మా కుటుంబంలో వునన్ తాతల పిలల్లు, వాళల్ పిలల్లతో ఇలుల్ నిండి పోయింది .  
భోగి రోజు సాన్నాలు చేసి గుళోల్ గోదాకలాయ్ణం అయాయ్క వేణుగోపాలసావ్మి వూరేగాడు. ఊరేగింపుతో అందరం పలల్కీ వెనకా 

తిరిగాం. పండగ రోజు అందరూ బంతి భోజనాలకి కూరుచ్నాన్రు. వడిడ్ంచేవాళుల్ వడిడ్సుత్ంటే నానన్ , బాబాయ పకక్ పకక్నే కూరుచ్నాన్రు.  
ఏదో కొతత్రకం హలావ్ చేశానంటూ వంటాయన బాబాయిని రుచి చూడమని విసత్టోల్ వేశాడు. నానన్ వేసుకోలేదు.  
బాబాయ కాసత్ తిని చూసి " అనన్యాయ్ !ఎంత బాగుందో , తిని చూడు " అంటా నానన్ నోటోల్ పెటాట్డు.  
వీళిల్దద్రినీ చూసిన వంటాయన అసిసెట్ంటు "ఎవరండీ ఆళిల్దద్రూ" అని ఆరాగా అడిగాడు . 
"ఆళిల్దద్రూ చిటెట్మోమ్రి పిలల్లయాయ్ ! ఆళుల్ ఒకళల్ంటే ఒకళుల్ అటాట్ వుండారంటే ఆ తలిల్ పెంపకం అటాట్ంటిది " అనాన్డు . 
బిడడ్లిన్ ఇదద్రీన్ అటాట్ చూసుకునన్  చిటెట్మమ్ కళుల్ తడి నింపుకుని తళతళలాడినియ  

 (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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