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పసిడిమనసులు

తపిప్న ప
ర్ మాదం
మరిర్పాలెం నుంచి పెందురిత్ మారిపోయాం. అకక్డి నుంచి నా సూక్ల కి రావటం కుదరదు. చాలాదూరం. అందుకని ననున్
అనన్పూరణ్మమ్, నాగేశవ్రరావు మావయయ్ల ఇంటి దగగ్ర పెటాట్లనుకునాన్రు.
అనన్పూరణ్మమ్ మా చినన్ నాయనమమ్. ఆయనిన్ నాగేశవ్రరావు మావయయ్ అనేవాళల్ం ఎందుకో. నా సంబరం ఇంతా అంతా కాదు.
ఎందుకంటే మావయయ్ గారి ఇలుల్ సరిగాగ్ సముదార్నికి ఎదురుగా వుంటుంది. మధయ్లో రోడేడ్ అడడ్ం. ఎపుప్డనాన్ సెలవొసేత్ చాలు
అకక్డికే ఎలాత్ము.
అనన్పూరణ్మమ్ దేముడికి కొటిట్న కొబబ్రి కాయలతో లౌజు చేసేది. అది ఎంత తెలల్గా వుండేదంటే పాల రంగులో వుండేది.
అమామ్ పినీన్ బురర్బదద్లు కొటుట్కునే వారు మనం ఎంత బాగా చేసినా కోవా రంగులో వసత్ంది ఎటాట్ చేసత్ందో అని. అనన్పూరణ్మమ్ ఏం
చేసినా ఎదురులేదు.
అటాట్ అని బండెడు చెయయ్దు కొంచం కొంచం పొందికగా చేసేది. అసలైన ఆకరష్ణ నాగేశవ్రరావు మావయయ్ గారిదే.ఆయన వెదర
డిపారెట్మ్ంట లో పని చేసేవారు.
అందరూ డీఎన రావు గారు అని పిలిచేవారు.ఆయన ఎపుప్డూ జోకస్ వేసి నవివ్సాత్నే వుండేవారు. ఆయన మాటలకు అంతా చుటూట్
కూరుచ్ని నవువ్తానే వుండేవారు.
మా పిలల్లికి ఆయన డిపారెట్మ్ంట నుంచి తెచేచ్ ఎరర్ బెలూనుల్ అంటే వింత. అయియ్ మామూలు బెలూనల్లేల్ కాదు పేదద్వి.
వాతావరణం పరీక్ష చేయడానికి ఆటిని ఆకాశంలోకి వదులుతారు . మేం మామూలుగా సైకిలు పంపుతో గాలి కొటిట్సేత్ ఆకాశంలోకి
ఎగరవు .
సాయంతర్ం అయితే చాలు మమమ్లిన్ తన రెండు చేతులోల్ ఒకొక్కక్ళని పటుట్కుని సముదర్ం అలల దగగ్రికి తీసికెళిల్ ఆడించే వారు.
ఇక అటాట్ంటి చోటకి ఎళల్డానికి నాకు బెంగేంటి. పైగా ఇదద్రు అకక్లు కవల పిలల్లు. ఆళుల్ నాకనాన్ పదేళుల్ పెదద్. డాకట్రుల్ చదివే వారు.
బావ గారు కూడా డాకట్రే.
మనకి ఆళల్ంటే ఎంత ఆరాధనో ! ఆవాళ అనన్పూరణ్మమ్ ఇంటికి పర్యాణం.
పెందురిత్లో ననున్ బస వరకూ వచిచ్ ఆంధార్ యూనివరిస్టీ ఇన గేట దగగ్ర దింపమని డైరవరిక్ అపప్గించారు.
ఆ పైరవేటు బసుస్లాళల్ంతా నానన్ బాబాయిలకి తెలిసినాళేల్.
మొతాత్నికి సూటేక్స కూడా ఆళేల్ దించి పెటాట్రు.
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అకక్డినుంచి యూనివరిస్టీ కావ్రట్రుల్ దాటి ఎరర్మటిట్ దిబబ్లు దిగితే ఎదురుగుండా సముదర్ం చుటూట్ గోడ కటిట్ ఆ మధయ్లో వునన్

కావ్రట్రు.ల్
నేను అసలే అవతల పులల్ ఇవతల పెటట్నని తిడతారు
ఇక ఆ సూటేక్స ఏం మోసాత్ను ?కిందా మీదా పడి దానీ రెండు అడుగులకో సారి కిండ పెటుట్కుంటా అనన్పూరణ్మమ్ ఇంటికి చేరాను.
గేటు దగగ్రే మావయయ్ గారు వునాన్రు.
"ఓసినీ అదేంటే ఆ చెమట ! మీ నాయనమమ్ పెటిట్న వెనన్పూసంతా కరిగిపోయిందే ? ఇంత సూటేక్స ఎటాట్ మోసుకొచాచ్వే !
పునాన్! అమమ్డు వచిచ్ంది , ఆళల్ నాయనమన్ పెటిట్న ఎనన్పూసంతా కరిగించేసిందే" అని సూటేక్సు ఆయనే తీసుకుని లోపల
పెటాట్రు.
అనన్పూరణ్మమ్ని "పునాన్ " అని పిలిచేవారు. ఆ రోజు నుంచి అనన్పూరణ్మమ్ హాసట్ల లో నా చదువు మొదలైంది. నేను మిగతా సబజ్కట్ లు
బాగానే చదివినా లెకక్లోల్ మహా పూర .
లెకక్లంటే అంత భయం వునాన్ కాంపోజిట మాథస్ తీసుకోమని నానన్ కోరిక .నానన్ మాట కాదనాలని కూడా తెలియనితనం.
ఇక ఇపుప్డు ఆ లెకక్ల మోతని మోయక తపప్దు. అసలే పదో తరగతి. ఇపుప్డు మావయయ్గారు నాకు లెకక్ల మాసాట్రయాయ్రు .
ఆకక్లు , బావగారూల్ అంతంత లావు పుసత్కాలు మంచాల మీద ఏసుకుని చదివినాళుల్ చదువుతునన్టేట్ వుండే వారు. ఇక నేను
చదవకపోతే బాగుంటందా .
కాకపోతే నా చెవులు ఎపుప్డెపుప్డు భోజనానికి రమమ్ంటారా అని వెయిటింగ. అందరం టేబుల చుటూట్ కూరుచ్ని తినేవాళల్ం.
అదే అమమ్ దగగ్ర సూక్ల నుంచి వచిచ్న దగగ్రి నుంచీ ఏదో ఒకటి నములుతానే వుంటా.
అనన్పూరణ్మమ్ సూక్ల నుంచి రాగానే నాకూ అకక్లిదద్రికీ చినన్ చినన్ గినెన్లోల్ వేరుసెనగపపుప్ , కపుప్ టీ ఇచేచ్ది. సరిగాగ్ ఎనిమిదింటికి
భోజనం.
ఇక నా పని ఎనిమిది ఎపుప్డవుతుందా అని చూడటమే. ఈ లోగా మావయయ్ గారూ , బావ గారూ లెకక్లు చెపేప్ వారు.
బావ గారు డాకట్రైనా లెకక్లంటే చాలా ఇషట్ం , పైగా ఆయనకీ నాకూ కవితవ్ం అంటే ఇషట్ం. ఎపుప్డనాన్ శీర్శీర్ , తిలక కవితావ్లు
చదువుకునే వాళల్ం .
నేను అటాట్గే అతెత్సరు చదువుతో ఆగిపోయాను .
బావగారు డాకట్ర వీరార్జు ఆ తరవాత ఆంధార్లోనే మొదటి గాయ్సోట్ర్ ఎంటార్లజిసట్ అయాయ్రు .
అనన్పూరణ్మమ్కి చెటల్ంటే పార్ణం .
ఆమె పెంచే గులాబీలు , చామంతులు , రకరకాల పూలతో తోట కళకళ లాడేది .
ధనురామ్సం అనాన్ళూల్ రాంకిర్షాణ్ బీచ దగగ్రునన్ పాండురంగడి గుడికి పొదుద్నేన్ చామంతి పూల దండ పంపేది. సముదర్ం ఇపుప్డు
కొతత్గా కనిపించడం లేదు .
దాని పని దానిది , నా పని నాది. ఎపుప్డనాన్ గది కిటికీలోనుంచి చూసాత్ " ఎపుప్డూ ఆ ఘోష ఏంటి ?! నీకు ఇసుగు లేదా " అనన్టుట్
చూసేదానిన్ . పొదుద్నన్ సాయతర్ం సముదర్ం నిండా పడవలే . నాగేశవ్రరావు మావయయ్ గారు లెకక్లు చెపాత్ అనాన్రు ,
" ఇదుగో అమమ్డూ ! నువువ్ లెకక్ల పరీక్షగనక తపాప్వనుకో నేను సముదర్ంలో దూకుతా ! నేను దూకానని మీ అనన్పూరణ్మమ్
దూకుతుంది , చెలెల్లు దూకిందని మీ నాయనమమ్, ఆ తరవాత మీ తాత " ఇటాట్ మొతత్ం కుటుంబంలో అందరి పేరుల్ చెపేప్ వారు .
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పరీక్షయాయ్యి వాళల్ందరి అదృషట్ం బాగుండి పదో తరగతి పాస అయాయ్ను . అనీన్ సబెజ్కట్ లూ ఫసట్ కాల్స , లెకక్లు ఎనన్ని అడగరేం !
37 మారుక్లు .
35 పాస మారుక్లైతే. నాకొచిచ్నియియ్ ఒక రెండు మారుక్లు ఎకుక్వ . మొతాత్నికి వాళల్ అందరికీ పార్ణ గండం తృటిలో తపిప్ంది .

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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