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పసిడిమనసులు

నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

చిటెట్మమ్ – కోడికూర

ఆవాళల్ మేం కోడిని కోసుకుంటునన్మనన్మాట.

కోడికూర అందరూ

వండుకుంటారు అదేం పెదద్విషయం అంటారా!?

ఎవరింటోల్నైనా వండుకోవడం వేరు మా చిటెట్మమ్గారి దివాణంలో వండడం వేరు. దివాణం అంటే ఏ రాజా వారిదో కాదు మా ఇంటికి మా
పెదద్తాత పెటిట్న పేరు. ఎపుప్డూ వచేచ్పోయే వాళల్తో సందడిగా వుండేది. చిటెట్మమ్ చేతి కాఫీ తాగడానికి చారీజ్లు పెటుట్కురావచచ్నేవారు. ఎవరు
వాకిటోల్కి వచిచ్నా ఇంటోల్ వండుకునన్వి ఏ దాపరికం లేకుండా తాత ,నాయనమమ్ పందేరాలు చేసేవారు. ఇది చూసే మా పెదద్తాతకి మండి
‘దివాణం’ అని సణుకుక్నేవాడు.
ఇంతకీ కోడి సంగతి మరిచ్పోయాను. మేము కోడిని మా ఇంటోల్ వాళల్కోసం ఏనాడు కోసేవాళల్ం కాదు. ఎవరైనా చుటాట్లు వసేత్
మాతర్ం మా నాయనమమ్ చేసే మరాయ్దలు మరాయ్దలు కాదు. గారెలు కోడికూర, బొమిమ్డాయల వేపుడు, పపుప్చారు ఒకటేంటి రకరకాలు
వండేది. కోళల్ని కోళల్ గూటోల్కి వదిలేటపుప్డే దేనిన్ వండాలో రాగోలు కి చెపిప్ పొదుద్నన్ దానిన్ మాతర్ం గూటోల్నుంచి వదలొదద్ని ఆరడ్ర వేసేది.
గుటుట్చపుప్డు కాకుండా మిగతా వూళోల్వాళల్ మాదిరిగా వండుకోవాలని చిటెట్మమ్ ఆశ. అబేబ్ అది ఎంత రచచ్ అవావ్లో అంతా అయేయ్ది.
తెలాల్రడమే కోళల్ని గూటోల్నుంచి వదిలే కోటేసు మా నాయనమమ్ ఏ కోడిని వండాలనుకుందో

దానినీ వదిలేసేవాడు. దానితో ఈమె

లబలబలాడేది .
"మీరు నాకెపుప్డు చెపాప్రు వదలొదద్ని ? రాగోలుకి చెపాప్రేమో " అని కోడి వెనకాల పరిగెతత్డం మొదలెటేట్వాడు.
ఈలోగా రాగోలు ,ఇంకో ఇదద్రు కలిసి ఇంటి చుటూట్ కేకలేసుకుంటూ పరుగులు తీసేవారు. దారేపొయేవాళుల్ ఈ గోల ఏంటో అడిగి
" ఓహో ఇవావ్ళల్ చిటెట్మమ్ కోడిని కోసాత్ందా"" అనుకుంటా వెళేల్వారు.
మొతాత్నికి గుటుట్గా కానిదాద్మనుకునన్ పని వూళోల్ సగం మందికి తెలిసేది. ఇక దానిన్ పటుట్కుని ఇంటిఎదురుగా వునన్ చెరువొడుడ్న
కాలేచ్వారు. దాని చుటూట్ కూడా జనం పోగై " ఆ నలల్ పెటేట్నా ! బాగా కొవువ్బటిట్ వుండేది ... మా బాగా వుంటందిలే కూర " అని అంటుంటే
ఇకక్డ చిటెట్మమ్ పళుల్ పటపటలాడిసూత్ "హవవ్ ఇరుగూ పొరుగూ కోడిని కోసుకుని ఎనిన్సారుల్. తినాన్ సడీ సపుప్డూ వుండదు, నా కొంపలో
మాతర్ం వూరూ వాడా చాటింపు అవావ్లిస్ందే " అని బుగగ్లు నొకుక్కునేది.
ఇక ఇంటోల్కి తెచిచ్ దాని కోసేటపుప్డు మా రాగోలు కోడి తల, కాళుల్ తను ఇంటికి పటిట్కెళల్డానికి వేరే పెటుట్కుని వాటితోపాటు
నాలుగు మంచి ముకక్లు వేసుకునే వాడు. మా చిటెట్మమ్ వాటిని తీసాత్వా లేదా అని పోటాట్టకి దిగేది.
" వూరుకోవమామ్ వుటిట్ తల,కాళుల్ ఏం వండుకోమంటావ? " అని ఎదురు తగాదాకి దిగేవాడు.
ఈలోగా తాత " పోనేల్ తీసుకుపోనియియ్ గోల ఏంటి రోతగా " అని తిటట్డంతో ఆ అంకం సమాపత్మయేయ్ది.
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రాగోలు వాటిని ఇంటికి తీసి కెళాత్ “మా చిటెట్మమ్ గారింటోల్ కోడి కూరొండుకుంటనాన్రు ...ఇయిగో నాకూ నాలుగు

ముకక్లిచాచ్రం”టా వుళోల్ మిగతా వాళల్కి కూడా చాటింపు వేసేవాడు.
" ఇవాళల్ ఏం కూర చిటెట్మామ్?” అని మామూలుగా రోజూ

అడిగే అమమ్లకక్లు ఆ రోజు మాతర్ం " చిటెట్మామ్

కోసుకునాన్రంటగా” అని అడిగితే అపుప్డు మా నాయనమమ్ చిటెట్మమ్ మొకం చూడాలి.
అటాల్ మా ఇంటోల్ కోడిని కోసుకునే యావతుత్ వయ్వహారం వూరిజనానికి మైకులో చెపిప్ంచినా రానంత పర్చారం జరిగేది.

(వచేచ్నెల మరో ప డిమన

కథ)
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