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పసిడిమనసులు

నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

పాలపిట
ట్ రంగు చీర

రోజూకు మలేల్నే ఆవాళ పొదుద్నన్ నాయనమమ్ దొడోల్ మొకక్లకి పాదులు తవువ్తూ, దారిలో వచేచ్ పోయే వాళల్ని పిలిచి మరీ
కబురాల్డతాంది. "ఏంటకక్య ! ఎకక్డికి పర్యాణం? " అనో , "అబాబ్య కూచిపూడి సెంటర కేనా? వెళేత్ కాసత్ కాఫీ పొడి తెచిచ్పెడతావా? " అనో దారిన
పోయే ఏ ఒకక్ళల్నీ వదలకుండా పలకరిసాత్నే వుంది. చిటెట్మమ్ అంటే వూళోల్ అందరికీ ఇషట్మే. పెదాద్ళల్తోనూ, చినాన్ళల్తోనూ కలిసిపోతందని అంతా
అంటారు.
"అదిగో ! బెజవాడ బసుస్ ఆగింది ఎవరింటికో చుటాట్లు” అనుకుంటూ ఆరాగా చూసింది. మా దొడోల్ నుంచి చూసేత్ బసుస్
దిగి వచేచ్ వాళుల్ కనిపిసాత్నే వుంటారు. మా రాజమమ్ పెదద్ సంచి మోసుకుంటా వసాత్ంది.
”కోటేసూ! రాజమమ్ అకాక్య చేతిలో సంచి అందుకో అంటూ పురమాయించింది నాయనమమ్ .
రాజమమ్ మా పెదద్ నాయనమమ్. ఆవిడ ఇంటిపేరు బండి… బండి రాజమమ్ పేరుకు తగగ్టేట్ నిండుగా వుంటుంది. చామనఛాయలో వుండే
ఆమె నుదుటిన బొటుట్ మెరిసే సూరీడలేల్ పెదద్గా వుంటుంది.
రాజమమ్ని చూడగానే పరిగెతుత్కుని వెళిల్ వాటేసుకునాన్ను. ఆమె గంజిపెటిట్, ఇసతరీ చేసి కటుట్కునన్ చీర కమమ్టి వాసన వచిచ్ంది. ఆమె
నా తల నిమురుతూ తను తెచిచ్న పైసా బిసక్టల్ పేకెట ఇచిచ్ంది.
" ఏంటే అకాక్య వునన్టుట్ండి వచాచ్వ " అంటా నాయనమమ్ నీళల్ గాల్సు అందించింది.
"అవునే ఆమధయ్ నువువ్ బెజవాడ వచిచ్నపుప్డు పాలపిటట్ రంగు చీర చూసి కావాలనన్వ, తీరా అది అపప్టికే ఎవరో ఇచేచ్శాననాన్ను
కదా ! అటాట్ంటి చీరే దొరికింది అందుకే తెచాచ్" అంది రాజమమ్.
" సరేలే భోజనాలయాయ్కా సవ్రాజాయ్నిని ,సూరమమ్కాక్యిని మిగతా వాళల్నీ చీరలు చూడడానికి రమమ్ని కబురు చేసాత్లే" అంది
నాయనమమ్.
రాజమమ్ చీరలు అముమ్తుంది. "బాధయ్త లేని భరత్ ... మా అకేక్ ఇంటి బరువు నెతిత్న వేసుకుంది, ఎవరీన్ చెయియ్ సాచి సాయం
అడగదు" అని నాయనమమ్ అంటా వుంటంది. రాజమమ్ ఎపుప్డు చూసినా లేసులు, వూలుతో రకరకాలు అలుల్తూనే వుంటుంది. అందరికీ వైరు బుటట్లు
కావాలనాన్ అలిల్ ఇసుత్ంది. ఆమె ఏ పని చేసినా ఎంతో అందంగా చేసేది. ఈసారి రాజమమ్ ఇకక్డ ఉనన్పుప్డు, దండ కావాలనగానే రంగురంగుల పూలతో
దండ అలిల్ ఇచిచ్ంది. ఆ దండ చూసిన మాసాట్రు " ఎవరు అలాల్రో గానీ ఈ రంగుల మేళవింపు అధుబ్తం " అనాన్రు. దానిన్ పర్తేయ్కంగా హేడామ్సాట్రి గదిలో
సరసవ్తీ దేవి పటానికి వేయించారు. నాకు ఏనుగెకిక్నంత సంబరమైంది.
మధాయ్హన్ం

భోజనాలయాయ్కా తీరిగాగ్

ఆడంగులంతా చీరలు చూడడానికి వచాచ్రు.

చీరలనీన్ పైకీ కిందకీ తిరగేశారు... పైట

చెంగులనీన్ విపిప్ చూశారు. అబోబ్ ! "ఈ చీర ఎంత బాగుందో! కాకపోతే ఇదే రంగు గదావ్ల చీర వుంద"ని ఒకరు, "పైట రంగు చీర రంగుకు
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అతకలేద"ని ఒకరు, నానా వంకలు చెపిప్ చివరికి ఎవరికీ చీరలు వదద్ని తేలేచ్శారు. దీంతో రాజమమ్ చీరలనీన్ జాగర్తత్గా మడతలేసుకుని సంచిలో
సరుద్కుంది.
వాళుల్ వెళాల్క " ఇదుగోనే చిటీట్ నువువ్ కావాలనన్ చీర" అని ఒక చీర తీసి బయట వుంచింది.
" ఏదీ!? " అంటూ నాయనమమ్ ఆ చీర చేతిలోకి తీసుకుంది. పాలపిటట్రంగుకి ఎరర్ మామిడి పిందెల బోరడ్రుతో అందంగా వుంది.
కానీ మా నాయనమమ్ మొహం అదోలా పెటిట్ " అబేబ్ నేను చూసిన చీర ఇటాట్ంటిది కాదు, ఇది బులుగు రంగులో వుంటేనూ " అని పకక్న పడేసింది.
దీంతో రాజమమ్ ఖంగు తింది, "అదేంటే అటాట్ అంటావు.. నేను పనిమాలా బెజవాడ నుంచి తెసేత్ " అంటా వుండగానే నాయనమమ్
కసుస్మంటూ " చెపాప్గా ఈ చీర నాకు అకక్రేల్దని" అనేసింది.
రాజమమ్కి పౌరుషంతో కనీన్ళుల్ వచాచ్యి. వెంటనే సంచి పటుట్కుని "నేను బయలేద్రతా నాలుగింటి బసుస్కి" అని లేచింది.
" అ అంటే అపరాధం వు అంటే వుపరాధం అనన్టుట్ నేనేమనాన్నని అంత కోపం.. వుండవే" అని నాయనమమ్ బతిమలాడినా వినలేదు.
“రాజమామ్ వుండు”” అంటా నేను వెనకాలే పరిగెటాట్ను. మా నాయనమమ్ మీద చాలా కోపం వచిచ్ంది.
రాజమమ్ కళల్ను పైట తో మాటిమాటికీ తుడుచుకుంటూనే వుంది.
నాకూ ఏడుపు వచిచ్ంది. "రాజమామ్ ! ఇంటికి వెళాద్ం రా" అని బతిమాలాను.
ఇంతలో బసుస్ రానే వచిచ్ంది. రాజమమ్ బసుస్ ఎకిక్, సంచి మెటుట్ మీద పెటిట్, టికెట కోసం పరస్ తీసే డబుబ్లు ఇసాత్ంది. ఈ లోగా నేను
చటుకుక్న సంచిలో పైన పెటిట్న పాలపిటట్రంగు చీర తీసి చేతిలో పెటుట్కునాన్ను. సంచి బసుస్లో పెటుట్కుని "అమమ్డూ వెళొల్సాత్! " అని చెబుతూ నా చేతిలో
వునన్ చీర చూసింది. అపప్టికే బసుస్ కదులుతాంది..
" రాజమామ్ నాయనమమ్కు నచచ్కపోతే పొనీ , ఈ చీర నాకు చాలా నచిచ్ంది ... పెదద్యాయ్కా నీకు బోలుడ్ డబుబ్లిసాత్ " అంటా అరిచాను.
రాజమమ్ బదులుగా ఏమందో వినలేదు గానీ… ఆ కళల్నిండా నా మీద పేర్మ కనిపించింది .
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