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మనవడిచిచ్న తోడు 
చిటెట్మమ్ ఇలుల్ ఎపుప్టికిమలేల్నే గోలగోలగా వుంది.  
ఉతత్రాదిన వుండే కొడుకు సెలవలకి ఇంటికి వచాచ్డనన్  సంబరంలో చెటెట్మమ్ మునిగి తేలతాంది.  
నాకు మాతర్ం మా చినన్ తముమ్డు వచిచ్నందుకు బలే ఎచుచ్గా వుంది. ఎందుకంటే ఆడికి చాలా బలం. 
ఆ నాగరాజు మముమ్లిన్ గిచిచ్, కొటిట్ పారిపోయినా ఏం చేయలేక " మా చినన్ తముమ్డొచిచ్నాక నీ పని పడతాడులే చూసోక్" అనేశా.  

పోనీ నేను కొడదామా అంటే ఆడి చేతులు రాళల్ కనాన్ గటిట్గా వుంటయి . 
మా పెదద్ తముమ్డితో కొటిట్దాద్మంటే వాడికి ఎవరిమీద కోపమే లేదంటాడు. వాడికి తగాదాలు అసలు నచచ్వాయె.      
ఇవావ్ళ పొదుద్న మరీ గోలగా వుంది. పిలల్లకు సెలవలు ఇసేత్ చాలు మా తాత మనవళల్కు అంటకతెత్ర ఏయించే పని పెడతారు.  
అందకుండా ఆళుల్ పరుగూలు తీసాత్ంటే నాలుగు మూలల నుంచి నలుగురు పటుట్కుని నారాయణకి అపప్జెపాత్రు.  
ఇటు గుండూ కాదు అటు కార్ఫూ కాదు అనన్టుట్ నారాయణ సంబరంగా కతిత్రించేసాత్డు అచచ్ంగా ముళల్ పంది జుటుట్లాగా.  
ఈ సెలవలోల్నే ఒక రోజు మా చినన్తముమ్డు చినన్ కుకక్పిలల్ని తీసుకొచాచ్డు. ఊరకుకక్పిలల్ గోధుమ రంగులో భలే ముదొద్సాత్ంది.  
ఇంటోల్ ఎటాట్గూ గేదలు ,ఎడుల్, కోళుల్ వుంటయ ఆటితోపాటు ఇదీ వుంటందిలే అనాన్రు తాత, చిటెట్మమ్.  
దానికి మాకు తెలిసిన ఒకే ఒక పేరు టామీ.  ఆ పేరే పెటాట్ం.  
టామీని తెచిచ్న నెలకే అమమ్నానన్ తముమ్డిని తీసుకుని వెళిల్పోయారు. మాతో టామీ కొతత్గా చేరింది.  
ఒక రకంగా టామీ వచిచ్నాకా చిటెట్మమ్కి బాగుంది.  
దొడిడ్నిండా తిరిగే కోళల్ని పటుట్కుపోయే పిలుల్లకి కాపలా. 
ఆ మూల నించి ఈ మూల దాకా  వుండే ఇంటోల్ టామీ బయట వుంటే లోపల  ఏ యావ లేకుండా నిదర్పోయేది.  
కొనేన్ళల్ తరవాత మేముకూడా అమామ్ వాళల్ దగగ్రికి వెళిల్పోయాం.  
అపుప్డు తాత, నాయనమమ్ ఇదద్రే మిగిలారు.  
పిలల్లు తిరిగిన ఇలుల్ బోసి పోయిందని చిటెట్మమ్ ఉసూరుమనేది.  
రాతిర్ అనిన్ పనులూ సవరించుకుని ఏ పది పదకొండు గంటలకో నాలుగు మెతుకులు తిని మంచమెకేక్ది.  
తాత  భోజనం చేసి అరుగుల మీద కూరుచ్ంటే ఏ పది పదకొండుకో  ఆయనా ఇంటికి చేరేవారు.  
ఈలోగా ఒకక్తేత్ పనులు చేసుకునే చిటెట్మమ్ వెనకాలే టామీ తిరుగుతా వుండేది. వేసవిలో ఆరుబయట ఆమె పడుకునన్ మంచం కింద 

అదీ పడుకునేది. చలికాలం వసారాలో పడుకుని కాపలా కాసేది. 
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చిటెట్మమ్ ఏ వూరెళిల్నా బస దాకా వచిచ్ ఎకిక్ంచేది.   
మళీల్ తిరిగి బస దిగుతా వుండగానే దానికెటాట్ తెలిసేదో తోక వూపుకుంటా తయారయేయ్ది.  
కనన్ పిలల్లు , పెంచిన మనవలు అందరూ వదిలేసి వెళిల్నా మనవడు తెచిచ్  ఇచిచ్న టామీ మాతర్ం  చిటెట్మమ్కి తోడుగా మిగిలింది.  
టామీ మా అందరితో పాటు ఆమె గుండెలోల్ నిలిచిపోయింది.  
అది వయసు పైబడి చచిచ్పోయినా దానిన్ నాయనమమ్ తలుచ్కుంటానే వుండేది. 
ఇపుప్డు మా ఇంటోల్ ఏ కుకక్ తెచిచ్నా దాని పేరు మాతర్ం టామీనే.  

 
                               (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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