
øöeTT~ www.koumudi.net &çôd+ãsY  2019 

   1 పసిడిమనసులు   

మనాన్నన్ లాయరమమ్
" పొదుద్నేన్ బలాదూర కి బేలెలేల్టమే గానీ తోటి ఆడపిలల్లలేల్ ఇంటోల్ వుండవేమే ? అసలు నీ తోటి పిలల్ ఆ సీతామాలకిష్ చూడు ఆళల్ 

అమమ్కి ఎంత సాయం చేసాత్ందో " అని మొదలెటిట్ంది మా చిటెట్మమ్. 
అసలు ఈ బుదిధ్మంతులైన సీతామాలకుష్మ్లు ఎందుకు పుడతారో నా పార్ణానికి ! 
పర్తిమాటకి ముందు ఒక సీతామాలకిష్ వెనకో సీతామాలకిష్ ! 
సీతామాలకిష్ ఎపుప్డు చూసినా నూతిలో నీళుల్ తోడతానో ఇంటి ముందు కళాల్పు జలిల్ ముగుగ్లేసాత్నో కనిపిసాత్వుంటంది. 
నాకు ముగెగ్యయ్టమే రాదు.  
అంతెందుకు సీతామాలకిష్తో చింతగింజలాట అడాలని ఎంత కోరికో కానీ నాకు చింత గింజలు ఎగరేసి పటుట్కోటమే రాదు. 
నేను ఎంతసేపూ మా ఈరబదుద్ని అడిగి లైబర్రీలో బైండింగ చేదిన చందమామ కధల పుసత్కాలు ఇంకా నవలలు చదివేసాత్.  
మా పంతులమమ్గారితో కలిసి వారపతిర్కలో వచేచ్ జీవనతరంగాలు సీరియల చదువుతాను.  
మా చిటెట్మమ్కి తోడు సామమ్మమ్ ఒకటి "అమమ్డూ ! ఆ పాడు పుసత్కాలు చదవకపోతే ఆ సీతామాలకిష్ గుళోల్ కనపడి చెపిప్ంది 

సెలవలోల్ కుటుల్ అలిల్కలు నేరుచ్కుంటాందంట. " 
ఇక నేను చెవులు మూసుకోవాలి తపప్ ఆ గోల ఆపరు. 
నేను కళుల్ పోయేటుట్ పుసత్కాలు చదువుతునాన్నని నాయనమమ్ ఒటేట్యించుకోటం ... దానిన్ గటుట్న పెటేట్యడం ఎనిన్సారోల్ ! 
అతాత్రింటికి ఎళేల్ ఆడపిలల్ అనిన్ పనులు నేరుచ్కో పోతే రేపు అతాత్రింటోల్ కషాట్లు పడతంది  అని మా తాత నమమ్కం . అయినా మీ 

గారాంతో దానిన్ పాడు చేసత్నాన్రని మనాన్నన్ ని చిటెట్మమ్ని అనటం నాకు మామూలే . 
ఒకక్ మనాన్నన్ మాతర్ం " నా తలిల్ బాగా చదివి పెదద్ లాయర అవుతుంది. దానికి ఈ పనులనీన్ ఎందుకు"? అని ననున్ 

ముదుద్లాడేవాడు . 
ఆ ఏడు ఏడో తరగతికి వచాచ్ను. అమోమ్ ! పబిల్క పరీక్షలాయే బాగా చదవాలి. అసలే లాయరవావ్లిగా ! 
డిర్ల మాసాట్రి పైరవేటోల్ రాతిర్ రెండో ఆట సినిమా వదిలి పెటేట్దాకా చదివి మళీళ్ తెలాల్రగటట్ లెగిసి చదువుతాంటే మా మనాన్నన్ నేను 

నిజంగానే లాయరయినంత సంబరపడాడ్డు. 
రోజూ అరధ్రాతిర్ వరకూ అరుగుల మీద కూరుచ్ని ననున్ ఇంటికి తీసుకొచేచ్ పని మా పెదద్ తాతది. 
కాల్స లో ఫసట్ మారుక్లు శేషుకి ఎపుప్డైనా శేషుకనాన్ ఎకుక్వ తెచుచ్కోవాలని ఎంత చదివినా రాటలాల్ ఏంటో. 
హాఫ ఇయరీల్ పరీక్షలైనాకా  పోర్గెర్స కారుడ్లిచాచ్రు.  
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ఈసారి నాకనాన్ ముగుగ్రికి ఎకుక్వ మారుక్లొచాచ్యి.  
ఎపుప్డూ మనాన్నతోనే సంతకం పెటిట్సాత్ను.  
“మనాన్నాన్ ! ఇదుగో పోర్గెర్స కారుడ్” అని ఇచాచ్నే గానీ లోపలనుంచి ఏడుపు వసాత్ంది. మారుక్లు చూడకుండానే సంతకం పెటాట్డు. 
అంతే ఒకక్ సారి గావురుమని ఏడుపు మొదలెటాట్ . 
“ఎందుకమామ్ అమమ్డూ అటాట్ ఏడుసుత్నాన్వ .. ఏమయియ్ందమామ్?” అని బుగగ్ల మీద నీళుల్ తుడిచాడు . 
“తకుక్వ మారుక్లొచిచ్నియియ్గా అందుకు” అనాన్ను. 
“పోనేల్మామ్ నినున్ మేమేం అనలేదుగా ఈ సారి బాగా తెచుచ్కో” అనాన్డు.  
మొతాత్నికి ఏడో తరగతి పబిల్క పరిక్షలు అయినియ. 
సెలవలు ఇచాచ్రు. కానీ ఒకటే లోపల బయయ్ం. అసలే పబిల్క పరీక్ష, తపుప్తానేమో అని ఒకక్దానేన్ వునన్పుప్డు ఏడిసేదానిన్. 
ఒక రోజు ఇంటికి కాషాయ బటట్లేసుకుని అడుకోక్డానికి వచిచ్నాడిని అడిగాను " నేను తపుప్తానా ? పాసవుతానా ? " అని  
ఆడు నా మొకంలోకి చూసాత్ " తపుప్తావు " అని చెపిప్ పోయాడు. 
ఇక చూసోక్ండి ఆవాళ నుంచి ఇంకా బెంగగా తిరుగుతునాన్ను . 
ఆ రోజు తాత సాయతర్ం బయట అందరం మంచాలేసుకుని కూరుచ్నపుప్డు అడిగారు "ఏమే ! పేసవుతావా లేకపోతే తెలిసినవాళుల్ 

వుండారు మారుక్లేయించమంటావా" అనగానే "ఏం అకక్రేల్దు" అని రోషంగా అనాన్ను .  
తాత నవువ్కుని చిటెట్మమ్తో ‘నాకెవరూ తెలవదే ... ఇది ఏమంటందో అని వూరికే అనాన్ను’ అనాన్రు.  
అసలు మా తాత ఎవరనాన్ అబదద్ం ఆడితేనే వూరుకోరు. అటాట్ంటాయన దొంగ మారుక్లేయిసాత్డా. సూక్ల పెటట్గానే పరిగెతాత్ను. 

నేను పాసయాయ్ను. ఇంటికొచిచ్ నాయనమమ్తో చెపాప్ను. మాసాట్రికి ఇచిచ్ రమమ్ని పాలు, పంచదార, సగుగ్బియయ్ం పంపింది. 
తరవాత మా సూక్లోల్ ఏదో మీటింగ పెటిట్నపుప్డు మినిసట్ర గారు వచిచ్ మాటాట్డారు. తరవాత హెడామ్సాట్రి గది లోకి మమమ్లిన్ 

కొంతమందిని రమమ్నాన్రు . ఒకొక్కక్ళల్కీ మినిసట్ర గారు మారుక్ల సరిట్ఫికెటుల్ ఇచాచ్రు. నాకు ఇచిచ్న మారుక్ల సరిట్ఫికెటోల్ 600 మారుక్లకి 
580 మారుక్లు వచాచ్యి . 

అంతే సంబరంగా బయటకి పరిగెతాత్ను . అపుప్టికే చీకటి పడిందని ననున్ తీసికెళల్డానికి మనాన్నన్ వచిచ్ బయట నుంచునాన్డు .  
" నానాన్!  నాకు చూడు ఎనిన్ మారుక్లొచాచ్యో !  ఆ దొంగ సాధువు అనీన్ అబదాధ్లే నేను తపుప్తానని చెపాప్డు “ అనాన్ను . 
మనాన్నన్ ననున్ దగగ్రికి తీసుకుని “నా తలిల్ లాయరవవ్టం ఖాయం“ అని  గరవ్ంగా అనాన్డు. 

 (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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