
øöeTT~ www.koumudi.net »qe] 2020

   1 పసిడిమనసులు   

ఆకాశమంత 
మా ఊళోల్ వేసంకాలం సెలవలొసేత్ అందరిళూల్ పిలల్లతో కిటకిటలాడతయియ్. మా ఊరి మహిమేంటో ఆడపిలల్ల పిలల్లు 

అమమ్మమ్గారిళల్ దగగ్రే పెరుగుతారు. 
కానీ  మొగపిలల్ల పిలల్లు తాత నాయనమమ్లని వదిలి వాళల్ అమమ్మమ్ల ఇళల్కి ఎళల్రు. 
మేం ఆడింది ఆట ...పాడింది పాట!  
 మా వూళోల్ తాత ముతత్వలు గారాం ఎకుక్వయోయ్ ఏంటో ! పిలల్లకు బారల్పూడి వదలరు. 
గారాలు పెటిట్ పాడు చేసాత్రని మా ఊరి తాతనాయనమమ్లకి  చెడడ్పేరు. 
ఇక మా నాయనమమ్ సంగతి చెపప్కక్రాల్. తనకేగాగ మనవళుల్నాన్రనుకుంటందో ఏమో. అడుగేసేత్ అరిగిపోతారనన్టుట్ చూసత్ంది. 
 వేసంకాలం సెలవలోల్ జూన మొదటివారంలో మా ఊరి లైబర్రీ యానివరస్రీ జరుగుతుంది. ఆ యానివరస్రీ కోసం పెళల్యి 

పొరుగూళల్ళోల్ వునన్ మా ఊరి ఆడపిలల్లు , వాళల్పిలల్లు కూడా వసాత్రు. 
 నరసింహారావు పెదద్నానన్ లేకపోతే జయభారతి గర్ంధాలయం లేదు. ఆయన వెనకాల పడి మా నానన్ తరం కురార్ళుల్గా  వునన్పుప్డు 

కూలి పనులు చేసి , పెళిల్ళల్లోల్ వడడ్నలు చేసి జయభారతి గర్ంధాలయం  పెటాట్రు. మా వూరి గుడిలో వునన్ ఒక గదిలో లైబర్రీ వుంటంది. లైబర్రీ 
యానివరస్రీ అంటే మాకు పండగే . పిలల్లం  నాటకాలేసాత్ం.  పెదాద్ళుల్ ఎవరో పేరునన్ వాళల్ని తీసుకొచిచ్ సనామ్నాలు చేసాత్రు. 

ఇదిగో ఈ ఏడు మేం అంతా నాటకం ఏదాద్మని అనుకునాన్ం. తీరా ఏ నాటకం పుసత్కం చూసినా అనీన్ సతరీ పాతర్ లేని నాటకం అని 
అటట్పైన రాసుండేది. నేను ఒకక్దానేన్ ఆడపిలల్ని మిగతా అందరూ మొగపిలల్లు. చివరికి మా అతత్యయ్ కొడుకు ఒక పుసత్కం సంపాదించాడు.  

ఆ నాటకం పేరు " ఈ పిలల్కి పెళిల్ కాదు " అందులో వునన్ ఒకే ఒక ఆడ పాతర్ నేను, మా నానన్గా మా అతత్యయ్ కొడుకు, మిగతా 
రెండు పాతర్లు మా నానీ అనన్యయ్  , ఇంకో అతత్యయ్ కొడుకు వేదాద్మని అనుకునాన్ం. 

రిహారస్ల మా ఇంటి వసారాలో చేసాత్ వుంటే మా చిటెట్మమ్ మా కోసం తింటానికి ఎయోయ్ ఒకటి పెడతా వుండేది. యానివరస్రీ ఇంకో 
మూడు రోజులోల్కి వచేచ్సింది. పాటి మీద అంతా బాగు చేయిసత్నాన్రు. సేట్జీ కటట్టానికి కావాలిస్న బలల్లు  మా బోరీడ్సూక్ల నుంచి తెచిచ్ 
పెటుట్కునాన్ం. అసలే వానాకాలం వాన పడకూడదని దణాణ్లు పెటుట్కునాన్ం. 

ఆ వాళల్ మనాన్నన్ పాటిమీద అరుగులమీద కూరుచ్నాన్డు. మేం రంగు కాయితాలిన్ కతిత్రించి పురికొసలకి ఉడికించిన మైదాపిండితో  
అతికిసత్నాన్ం. నేను మనాన్నన్ దగగ్రికెళిల్ ఆయనిన్ ఆనుకుని కూరుచ్నాన్ను.  

మా మనాన్న నాకు ఏడెనిమిదేళుల్ వచేచ్వరకూ ననున్ ఎతుత్కుని మోసేవాడు.ఇపుప్డు ఎతుత్కోలేడు కాబటిట్ మానేశాడు . 
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" ఏంటి నానాన్ అటాట్ వుండావు !" అనాన్ను .  
ఆకాశం వంక చూసాత్ " ఏంలేదమామ్ ! ఆకు మళుల్ ఎండిపోతనన్యి . ఒకక్ వాన పడితే " ... అనాన్డో లేదో నేను" నానాన్ ! అని ఒకక్ 

కేక పెటాట్ను."  
"నానాన్! ఒక పకక్ లైబర్రీ యానివరస్రీ , పైగా  నాటకం ఏసాత్ంటే ,వాన కురవాలంటావా?" అని ఆయన గుండెల మీద చినన్గా 

గుదుద్తూ ఏడుపు మొకం పెటాట్ను . 
" అదునులో వాన పడకపోతే ఎటాట్గమమ్?" అనాన్డు. 
" ఒక పకక్ మేం వాన పడకూడదో అని దణాణ్లు పెటుట్కుంటాంటే , నువువ్ ఏంటి?”  అని అరిశా.  
" ఆకాశం వాన కురిపించబాకు"అని చేతులెతిత్ దణణ్ం పెటాట్ . 
మనాన్న మాతర్ం ఆ రెండు రోజులూ ఆకాశమెంక వాన కోసం చూసాత్నే వుండాడు.వాన పడిందా మొతత్ం పాటి మీద బురద బురదే. 

సేట్జీ ఎదురుగుండా కూరుచ్నే జనాలకి పరదాలెయయ్డానికి కుదరదని నా గోల.  
మొతాత్నికి యానివరస్రీ రోజొచేచ్సింది. 
ముందుగా  వచిచ్న గెసట్ లకి మా చిటెట్మమ్ పూయించిన గులాబీలు, నూరువరహాలతో కటిట్న పూల గుతిత్ ఇచిచ్ చామంతిపూల దండలు 

ఊళోల్ పెదాద్ళల్తో ఇపిప్ంచారు.  
 అపప్టోల్ మా అమామ్నానాన్ చినన్పుప్డు యానివరస్రీకి నాటకం ఏశారంట. ఇపుప్డు నేను ఎయయ్డం ఆనందంగా వుందని 

నరసింహారావు పెదద్నానన్ ఉపనాయ్సంలో చెపాప్డు. 
ఈసారి సెలవలకి వైజాగ నుంచి నేనే వచాచ్ను. అమామ్ నానన్ రాలేదు . ఆళుల్కూడా నా నాటకం చూసేత్ బాగుండేదనిపించింది. 
మనాన్నన్ అరుగుల మీద కూరుచ్నే నా నాటకం చూశాడు.   
నాటకం అయిపోయినాకా " నానాన్ ! ఎటాట్ వుంది?" అని అడిగాను. 
మా మనాన్నన్ అసలే ఎపుప్డూ భానుమతి , సావితిర్ అంటాడేమో నా నటన ఏం నచుచ్తుంది. 
" నీ బొంద నటన అంటే మహా సముదర్ం . డైలాగులనీన్ అపప్జెపాప్రు అంతే " అని చపప్రించేసాడు. 
" అరధ్రాతైరయియ్ంది ఇక ఇంటికెలిల్ పొడుకోమామ్"  అని ననున్ ఇంటి దాకా పంపించి వాళల్ ఇంటికి ఎళిల్పోయాడు. 
ఆ రాతిర్ పడుకుని తెలాల్రి లేచేటపుప్డికి వాన కురుసాత్ంది. మనాన్నన్ తుండు నెతిత్ మీద కపుప్కుని ఇంటికొచాచ్డు. 
" నానాన్ !వాన కురుసాత్ందిగా నీ ఆశ తీరిందా!? " అనాన్ను తనని వాటేసుకుని. 

          " దణాణ్లు పెటాట్వుగా, ఆకాశం నీ మాటా ఇంది , నా గోలా ఇనిపించుకుందిలే " అని నా తల నిమరతా అనాన్డు. 
 (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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