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"చూడు నాకు జొరమొచిచ్ంది"అంటా చిటెట్మమ్ చేతిని నా మెడ మీద పెటుట్కునాన్ను. 
మా చిటెట్మమ్కి అసలే పిలల్లకి కూసత్ంత వసేత్ చాలు కంగారు.ముందు మా తాతతో పడలేక  సగం బయయ్ం . 
"పిలల్లకి ఎయోయ్ అడడ్మైనయీయ్ పెడతావ , ఆళుళ్ తిని తగలేసాత్రు ...ఆళళ్కేమనాన్ అయితే నీకేం ? ఇరగతీసుకు పడతావు, నీకూ 

సేవలు చెయయ్లేక నేను చావాలి"!  అని అందుకుంటారు. 
పకక్నునన్ ఏ అమోమ్ అయోయ్ పుణయ్ం కటుట్కుని " పిలల్లనాన్కా జొరాలు రావా " అని సరిద్ చెపేత్ అపుప్డు శాంతిసాత్రు. 
మొతాత్నికి మాకేమనాన్ అయితే తాతా నాయనమామ్ కూడా వాళళ్ పదధ్తులోల్ జొరానిన్ చావగొటిట్ తరుముతారు. ఈలోగా మాకే 

తిపప్లు. 
" ఏవండోయ కాసిత్ ఎవరనాన్ అటెలాత్ంటే ఈరబదుద్ని రమమ్నమని చెపప్ండి అమమ్డికి జరమొచిచ్ంది." 
ఈ ఈరబదొద్కడు నా పార్ణానికి ఆ నలల్టి అయురేవ్దం మందులేసుకు తయారవుతాడు. 
" బొబోబ్ అమామ్!  "అని వసారాలో నవావ్రు మంచం ఏసి దుపప్టి కపిప్ంది. 
"లంకణం చేసేత్ దెబబ్కి జరంగిరం తగిగ్పోతంది , దానికేం తింటానికి పెటొట్దుద్ "అని ఇక మా తాత ఆరడ్ర. 
కరమ్రా బాబూ ఎచుచ్బోయి (హెచుచ్లకు పోయి) అనవసరంగా చెపాప్ను. ఇపుప్డే ఆకలేసాత్ంది అని నీరసంగా వసారాలో పడుకునాన్. 
అసలే చిటెట్మమ్కి పుటిట్డు పనులు. 
ఒక పకక్ వంట, ఇంకో పకక్ వచేచ్ పోయే వాళళ్తో సోది. మధయ్లో మొకక్లపని, మిరపకాయలు ఎండలో పోయడమో ఇటాట్ అనిన్ 

పనులు తనవే. 
ఎనిన్ పనులు చేసత్నాన్ అటెళేళ్ వాళుళ్ ఇటెళేల్ వాళుళ్ మా వంటింటిని  ఆనుకుని కటిట్న అరుగుల మీద కూరుచ్ంటే ఆళళ్తో 

కబురేల్సుకుంటంది. 
కూసేపుటోట్ అవావ్లిస్న పని మిటట మధాయ్నన్ం వరకూ సాగతీసత్ంది. 
" మిటట్ మదాద్నం కూడు బదద్లుకొటుట్కుంటంది (అనన్ం తింటుంది) పెందలాడే ఇంత తినకూడదూ !" అని ఆళళ్ అపప్ వచిచ్నపుప్డలాల్ 

మోగుతానే వుంటంది.  
చిటెట్మమ్ ఇంటేగా ! 
ననున్ ఆ వసారాలో పారేసి ఆళుళ్ హాయిగా తిరుగుతునాన్రు. 
నాకు కోపం వచిచ్ " అమోమ్ అమోమ్య రావేవ " అని కేకలు మొదలెటాట్ను. 

ఈరబదుద్  మందు మంచిదే ! 
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పిలిచిన చాలాసేపుటికి వచిచ్ నుదురు మీద చెయియ్ పెటిట్ంది, ఆ చెయియ్ చలల్గా హాయిగా వుంది. 
" నువివ్కక్డే కూచోచ్ "అనాన్ను కొంగుపటిట్ లాగుతా. 
"మా తలిల్వి కాదూ ? ఈరబదుద్ వచిచ్ మందు ఇసాత్డు . 
నా పని అయినంకా నీ దగిగ్రే కూరుచ్ంటా ఇదిగో ఈలోగా తముమ్డిని ఇకక్డే ఆడుకోమంటా " అని ఆడిన్ అకక్డపెటిట్ ఎలిల్ పోయింది. 
ఆడిలో ఆడే ఆడుకుంటనాన్డు. 
నాకు కోపం వచేచ్సాత్ంది . 
పైగా ఆకలి.  నాన రొటిట్ (బెర్డ ) అనాన్ పెటట్మనరా అని మా తముమ్డిన్ పంపాను. 
నాన రొటిట్ తేటానికి సైకిలేసి కూచిపూడి పంపించిందంట కబురేసుకొచాచ్డు. 
ఎపుప్టుకో ఆరుచ్కుని తీరుచ్కుని ఈరబదుద్ వచాచ్డు. 
పేదద్ డాకట్రలేల్ చెయియ్పటుట్కు చూసాడు, వంటి మీద చెయేయ్సి చూసి ‘చిటెట్మామ్రూ ! మందు నూరి పంపిసాత్ను, ఒకక్ అరగంటలో 

ఎవరన్నాన్ పంపండి’ అని ఎలిల్పోయాడు. 
నాన రొటిట్ కాఫీ లో ముంచుకు తింటా ! పాలు వొదుద్ అనాన్. తాత చూడకుండా కాఫీ నాన రొటిట్ పెటిట్ంది.  
అమమ్యయ్ ఆకలి తీరింది. 
ఇంకో గంటకి మళీళ్ ఆకలి రోజూ తిటుట్కుంటా తినే సొర కాయ, బీరకాయ కూరలిన్ తలుచ్కుంటే నోరూరతాంది. 
ఎవరో రోటోట్ పచచ్డి నూరుకుంటనాన్రు. అబబ్ నెయేయ్సుకుని పచచ్డేసుకు తింటే ! చీచ్ ఈ జరం నాకే ఎందుకు రావాలి !  
మాట మాటకీ అకలనకూడదు, కాసిత్ జరం తగిగ్తే తినొచుచ్ అని సామమ్మమ్ బుదుద్లు చెపాత్ంది. ఆ నీకొసేత్ గానీ తెలవదు అని తిటాట్. 
పిచిచ్ మోడు ! ఆకలికి ఆగలేదు అని నవువ్కుంటా పోయింది . 
ఈరబదుద్ మందు పంపాడు. చిటెట్మమ్ ఆ మందు, నీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ ఇచిచ్ంది. 
ఆ మందు కంపుకే నాకు కడుపులో తిపుప్తాంది. నలల్గా వుండలు.  
" నువెలుల్ నేను ఏసుకుంటాలే "అనాన్ను.  
" రాముడూ ! అకక్ మందేసుకుంటాందో లేదో చూడు" అని ఆడిన్ కాపలా పెటిట్ ఎలిల్పోయింది. 
ఆ మందు ఏసుకుందామని నోటిదగగ్రివరకూ పెటుట్కుని " బాబోయ ! నేను ఏసుకోలేనార్ రాముడూ ! " అని బికక్ మొహం పెటాట్. 
మా తముమ్డు అసలే అకక్ అంటే మహా భకిత్. " పోనేల్ నీ బదులు నేనేసుకుంటాలే " అని ఆ లేహయ్పు వుండలిన్ మింగేసాడు.  
ఈ లోగా చిటెట్మమ్ వొచిచ్ంది " అమమ్డూ మందేసుకునాన్వా "అంటా.  నేను పడుకునన్టుట్ ఏషం ఏసేత్ తముమ్డు ఎరగనటుట్ 

ఆడుకుంటనాన్డు. 
మరాన్డు జరం తగిగ్పోయింది. ఈరబదుద్ అంటనాన్డు " పైతయ్ం తగగ్డానికి ఏశానండీ గుళిక ! తగగ్క ఏమవుతుందీ !! 
అవును నిజంగానే ఆ గుళిక చూడగానే నా జరం తగిగ్పోయింది . 

 ఏవనాన్ చెపప్ండి ! మా ఈరబదుద్ మందు మంచిదే అయియ్ మింగిన మా తముమ్డికి మాతర్ం ఏమీ అవవ్లేదు. 
 (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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