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పసిడిమనసులు

సమ్ృతుల కొలనులో కలువ
ఉనన్టుట్ండి కళుల్ తెరిచి చూసేత్ నా పకక్న చిటెట్మమ్ లేదు. అంతే గబుకుక్న లేచి చుటూట్ చూశాను చిమమ్ చీకటి దానికి తోడు వణుకు
పుటిట్సుత్నన్ చలి. చిటెట్మమ్ వంటగదిలో ఇతత్డిపళెల్ంలో పసుపు కుంకుమ, పూలు సరుద్తా కనిపించింది.
నాకు అరధ్మైపోయింది తెలాల్రగటట్ చెరువు దగగ్రికి సాన్నాలు చేయటానికి పర్తి కారీత్కమాసం మా నాయనమమ్ అమె తోటివాళుల్
వెళాత్రు.
నేను చిటెట్మమ్ని వదిలి వుండను కాబటిట్ అంత చలిలోనూ వణుకుక్ంటూ బయలేద్రతాను. " ఎందుకే ! నీ ఈడు పిలల్లంతా హాయిగా
ముణగదీసుకు పడుకుంటే నువువ్ ఎమమ్టపడి వసాత్వు? " అనాన్ నేను వింటేగా.
అసలు ఎపుప్డూ మా నాయనమమ్ పకక్నే ఎపుప్డూ పడుకుంటా. ఏ రాతిర్ అయినా పని అంతా అయినాక సాన్నం చేసి చాకి రేవులో
వుతికి తెచిచ్న చీర కటుట్కుంటుంది. మా నాయనమమ్ని వాటేసుకుని పడుకుంటే ఆ చీర కమమ్టి వాసన ఎంత బాగుంటుందో.
తను ఎపుప్డైనా పొరపాటున తముమ్డిని పడుకోబెటుట్కుంటే వాడిని తాత దగగ్రికి పంపేవరకు అలుగుతాను.
ఒక రోజు నేను ఏదో పెళిల్కి పెదద్నానన్ తో వెళిల్ వచేచ్సరికి నాయనమమ్, తముమ్డు దగగ్ర పడుకునే సరికి వుడుకుమోతుతనంతో అలిగి
నేల మీద పడుకునాన్ను. కానీ తెగ నిదద్ర పోతూ వాళుల్ పటిట్ంచుకుంటేగా!
కాసేపు అరుగు మీద పడుకుందామని అపుప్డైనా ఎవరైనా " ఇకక్డ పడుకునాన్వేంటే ?" అని అడిగితే నెను అలిగిన విషయం
తెలుసుత్ందని ఆశపడాడ్ను. కానీ ఎవరైనా లేసేత్నా ! ఎవరూ చూడనపుప్డు అలక సీను ఎందుకులెమమ్ని ఖాళీ మంచం ఎకిక్ పడుకుని నిదద్ర
పోయాను. నేను అలిగిన సంగతి మరాన్డు నేనుకూడా మరిచ్పోయాను .
చిటెట్మమ్తో పాటే ఆ నెలాల్ళూల్ సాన్నాలకి వెళాల్లిస్ందే. ముందుగా నాయనమమ్ చాకలి ఎంకాంని పిలుసుత్ంది. ఎంకాం కి భకిత్ చాలా
ఎకుక్వ ఎంకాం వాళల్ ఆయన దేముడి పలల్కి దగగ్ర కాగడా పటుట్కు నడిచే లకుష్మ్డు . అందుకేనేమో తనకి అంత భకిత్ .
సుకక్మామ్మమ్, నాగమణెమమ్, ఇంకా చాలా మంది ఆడాళుల్ తుడుచుకునే తుండు, బటట్లు పటుట్కుని సాన్నాలకు బయలుదేరేవారు.
ఊరంతా నిదర్పోయినటుట్ వునన్పుప్డు ఈ ఆడంగులు ఏవేవో కబురుల్ చెపుప్కుంటా చెరువు దగగ్రికి చేరే వారు, నీళల్లోల్ మూడుసారుల్
మునిగి పైకి లేసేత్ అంత చలి ఎకక్డకి పారిపోయేదో !
సాన్నాలు అయాయ్క తిరిగి వెళూత్ తోకమలిల్ పూల చెటుట్ దగగ్రికి వచేచ్సరికి చెటుట్కిందంతా తెలల్ దుపప్టి పరిచినటుట్ పూలు. ఆ పూలనీన్
పోగు చేసి తుండు నిండా పోసి మూటకటిట్ తెచిచ్ వాటితో మాల కటిట్ బొమమ్లాటకి అటిట్పెటుట్కుంటాను. అపప్టికి తెలల్వారుతూ వుంటుంది.
చెరువుకి అవతలవునన్ చేలనీన్ పొగమంచు వెనకాల దాకుక్ంటే , రాతిర్ విచుచ్కునన్ ఎరుపు, తెలుపు కలువపూలతో చెరువు భలేగా వుంటుంది .
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ఎపుప్డూ పొదుద్నేన్ నిదర్ లేవని నాకు సూరుయ్డు ఇంత బాగుంటాడా అనిపిసుత్ంది. సూరుయ్డు మా చెరువులో తన అందానిన్ తొంగి

చూసుకుంటునన్టుట్ంటుంది .
కారీత్కమాసంలో మా నాయనమమ్ బియయ్ం, పపుప్లు వూరోల్ కురార్ళల్తో పోగు చేయించి కమమ్టి వంటలు చేసి సంతరప్ణ చేసేవారు.
ఇక కారీత్క మాసం ఆఖరి రోజు పోలిని సవ్రాగ్నికి పంపే పూజలో ఆడాళుల్ వదిలిన అరటి డొపప్లోల్ దీపాలతో మా చెరువు
వెలిగిపోయేది. నిజంగా సవ్రగ్ం ఇటాల్గే వుంటుందా అనన్టుట్ండేది.
నా చినన్పప్టి మా వూరు గురొత్సేత్ సమ్ృతుల కొలనులో కలువగా వికసిసాత్ను.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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