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పసిడిమనసులు

త్ మమ్
బేబత

అతత్మమ్ని పేరు పెటిట్ ఎవరూ పిలవరు. ఆమెకో పేరు వుందని చాలా కొంతమందికే తెలుసు. చినాన్ పెదాద్ అందరూ బేబకాక్ !
అంటారు .
ఐతే నేను బేబకాక్ అంటే మాతర్ం మా నాయనమమ్ వూరుకోదు. "మీ నానన్కి బేబకేక్, మీ అమమ్కీ బేబీ అకేక్, నీకూక్డానా?"అని తిటిట్
అతత్మమ్ అని పిలిపించింది .
బెజవాడలో బేబతత్మామ్, మావయయ్ సొంతిలుల్ వునాన్ అదెద్కి ఓ ఇరవై పోరష్నల్ మేడలో ఓ పోరష్నోల్ వుండేవారు .
ఆ పోరష్నల్లో వుండే వాళల్ లీడర ఎవరంటే బేబతత్మేమ్ . ఇంటి యజమాని ఈవిడే అని పొరపాటు పడే వాళుల్ చాలామంది .
ఏమనాన్ తేడా వసేత్ బేబతత్మమ్ ఒకక్ అరుపు అరిసేత్ ఆడైనా మగైనా బికక్చచిచ్ పోవాలిస్ందే . నీళల్ పంపుల దగగ్ర ఎవరికి ఎనిన్ బిందెలో
ఎవరు ఏ వరసలో తీసుకోవాలో అతత్మమ్ చెపాప్లిస్ందే. అందరూ బేబీ గారూ! బేబీ గారూ అంటా ఏదో ఒక సలహాలకి వసాత్నే వుండేవారు .
మా బేబతత్మమ్ ఇంటికి వెళిల్నపుప్డు పకిక్ంటోల్ వుండే అమామ్యి మీద పీకలాద్కా కోపం. నాకు పూలు మాల కటట్డం. ముగుగ్లేయడం,
చితగింజలాడడం ఎంత నేరుచ్కునాన్ వసేత్ ఒటుట్ .
కానీ అతత్మమ్ ఇంటి పకక్న వుండే ఆ బకక్ పిలల్ ఇవనీన్ చేసేసేత్ అతత్మమ్ తెగ మెచేచ్సుకునేది. మెచుచ్కునాన్ పరావ్లేదు కానీ చూడు
ఆడపిలల్ంటే ఇటాట్ పదధ్తిగా వుండాలి చూసి నేరుచ్కో అని పూల మాల కటట్డం నేరేప్ పని ఆ పిలల్కి అపప్గించింది .
నేను వునన్ మూడురోజులోల్నూ కనీసం ముడివేయడం కూడా రాకపోగా ఆవిడ బోలెడు డబుబ్ పోసి కొనన్ మలెల్పూలనీన్ పీకలు తెగి
కుపప్లుగా పడి వుండడం చూసి అగిగ్మీద గుగిగ్లం అయియ్ంది .
ఇది చూసి ఆ పిలల్ పళల్నీన్ బయటపెటిట్ నవువ్తుంటే మండి పోయింది .
ఒక రోజు ఇరుగు పొరుగు కలిసి ఇడీల్ పిండి రుబేబ్ కారయ్కర్మం పెటాట్రు .
నేను ఆ పొతార్నిన్ తిపప్లేక రొపుప్తుంటే మళీల్ ఆ బకక్ పిలల్ తయారు. అది ఇంతలావు పొతార్నిన్ బడబడా తిపేప్సాత్ నా వంక చూసేత్ మా
అతత్మమ్ మళీల్ ఎతుత్కుంది ఆడపిలల్ ఎటాట్ వుండాలో .
కుటంబంలో ఏ ఇంటోల్ ఏం జరిగినా బేబకక్ అకక్డ వుంటంది. వుండడమంటే ఏదో వుంటం కాదు ఆ ఇంటి వాళుల్ ఏది ఎటాట్
చేయాలో ఆ రోజు పొదుద్న టిఫినల్ దగగ్ర నుంచి రాతిర్ భోజనంలో ఏం వండాలో మొతత్ం తనే చెపేప్సి అయయ్నీన్ చేయాలంటే ఏమేం ఏరాప్టుల్
చెయాయ్లో చేసేసేది. హమమ్యయ్ బేబకక్ వచేచ్సింది ఇక పరావ్లా అని ఆ ఇంటాళుల్ అనుకునే వాళుల్ .
బేబతత్మమ్ ఎంత రుచిగా వండేదంటే చెపప్లేం. పపుప్ టమాటా, రోటి పచచ్ళుల్, దోసకాయ మాంసం బలేగా వండేది .
ఒక రోజు చిటెట్మమ్, నేను వెళిల్ నపుప్డు బేబకక్ వండిన వంటలు తిని చిటెట్మమ్ నాతో రహసయ్ంగా "ఏమేసి వండిందే ! వంటలు ఇంత
బాగుండయియ్ " అని ఆశచ్రయ్ పోయింది .
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పిలల్లందరినీ పోగేసి గోరింటాకు రుబిబ్ కాళల్కి చేతులకి పెటిట్ మురిసిపోయేది .
బేబతత్మమ్కి బదద్కం అనే మాటే తెలియదు. వేసంకాలం వసేత్ మలెల్పూల జడలేసేది పొడుగాగ్ వుండే మలెల్మొగగ్లిన్ ఏరి, మదయ్లో ఎరర్టి

కనకాంబరాలు, ఆకుపచచ్ ఆకులు కలిపి, విసత్రాకు మీద కుటేట్ది. ఇరుగుపొరుగు పిలల్లందరూ వచిచ్ పూలజడలేయించుకునే వాళుల్. బేబకక్కి
బెజవాడ ఎగిజ్బిషనోల్ పెటిట్న పూలజడల పోటీలో ఫసట్ వచేచ్ది .
దగగ్రివాళుల్ ఎవరైనా బెజవాడ వచిచ్ బేబతత్మమ్ ఇంటోల్ దిగకపోతే వాళల్తో పోటాట్టకి దిగేది .
బారల్పూడి బేబతత్మమ్ వసేత్ నాయనమమ్కి పండగే. బేబతత్మమ్ రావడమే ముందు కోటేశుకి ఒక కేను ఇచిచ్ ఎవరెవరు గొడల్కి ఉలవలు
వండుతారో ఆళల్ ఇళల్కి ఎళిల్ ఉలవలు వుడికినాక వంచే ఉలవనీళుల్ తెమమ్నిపురమాయించేది.” బేబీ నువువ్ పెటిట్నంత కమమ్గా ఉలవచారు
ఎవరూ పెటట్లేరమామ్య !" అని పొయియ్దగగ్ర కూరోచ్బెటేట్ది .
బేబతత్మమ్ పెదద్ మటిట్ చటిట్ నిండా ఉలవనీళుల్ అంత కళుల్ ఉపుప్ , ఇంత కారం , చింతపండు సుదద్ , అపుప్డే చెటుట్ నుంచి కోసిన
కరేపాకు ఏసి చికక్గా అయేయ్ వరకు పొయియ్మీద కాసి ఆ తరావ్త ఇంకో మూకుటోట్ నెయియ్ పోసి ఎండు మిరపకాయలు , ఎలుల్లి పాయ , మళీల్
కరేపాకుతో తాలింపు ఏసేత్ రోడుడ్ మీద ఎళేల్ వూళోల్ వాళుల్ ఏంటే బేబీ ఉలవచారు వాసన రోడుడ్ దాకా కొడతాందే అని సరిట్ఫికెటుల్ ఇచేచ్వారు .
ఎవరింటికి ఎళిల్నా వంటింటి చారీజ్ బేబతత్మమ్దే ఆవిడ ఎటాట్ వండమంటే అటాట్ వండాలిస్ందే . "మా బేబి అనిన్టోట్నూ ఫసేట్ ...
చినన్పుప్డు బళోల్ ఆటలోల్ అదే ముందుండేది " అని మా నానన్ అనేవారు.
"ఒరేయ మీ ఇంటోల్ పెళిల్కి నాకు పటుట్చీర పెటాట్లోర్య " అని తముమ్ళల్ని సరదాగా అడిగేది. నిజంగానే బేబతత్మమ్కి చీరలంటే
ఎంతిషట్మో ఆవిడ ఇనప బీరువా నిండా చీరల్ దొంతరలుండేయి .
అంతెతుత్ మనిషి ముదురు రంగు వెంకటగిరి జరీ చీర కటుట్కుని తిరుగుతాంటే పెళిల్ ఇంటికే నిండువచేచ్ది. అందరినీ నవివ్సాత్ నవువ్తా
బేబతత్మమ్ వునన్ంత సేపూ సందడే .
అమామ్య బేబీ నీకు బీపీ, సుగరూ కదా కాసత్ వుపుప్లు, కారాలు తగిగ్ంచి తినమామ్ అంటే అబోబ్ నా వలల్ కాదమామ్ ఆ తినేది వరర్గా
లేకపోతే నేను సచిచ్నా ముటుట్కోను అనేది .
అరవై ఏళల్కే గుండెపోటు బేబతత్మమ్ని ఎతుత్కు పోయింది. కొందరు లేని లోటు ఎనేన్ళైల్నా పూడదు. పచచ్ని పెళిల్ పందిళల్లో బేబతత్మమ్ని
ఒకక్సారైనా తలవాలిస్ందే. కుటుంబంలో నలుగురూ కలసి నవేవ్ వేళ బేబతత్మమ్ గురొత్సూత్నే వుంటంది.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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