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మా సావాసగత్తె పెరందేవికి మేనతె మొగుడు సంగీతమయ్యయరు. ఆయన పేరు మాకెవురకీ దెలుు.
అసలు దానిక్కూడా త్తలుసో త్తలయదో ఆ బగమంతునికె ఎరక. మొదట్లల ఆయననందరూ
గూడూరాయన అనే అనేట్లళ్లల. ఆయన పిట్లల (ఫిడేలు) వాయంచేది త్తలసినాక సంగీతమయ్యయరని
పిలసేట్లళ్లల. మాట్లలడేటప్పుడు సా.. సా.. అంట్ల శానా మరాయదిచేేవోళ్లల వూర్లలవాళ్లలయనకు.
ఇకూడ పెరందేవి వాళ్ల కుట్లంబరం గురంచి కంచమైనా సెపుకుంటే ఇలావరగా విిూకెటల
త్తలసాెది. పెరందేవి వాళ్లది సెంద్రగిర దెగిిర ఏదో వూరు. ఆ వూర నంచి ఈ వూరకి
ఎందుకచిేనార్ల అరెం కాదు. మావూరకచిే సరాూరు సేందబాయకి ఈశాననంలో ఉండే రండు
కట్లాలోల వుండేవాళ్లల. వాళ్లన ప్పలకింట్లలళ్లని పిలసాెరులే. పెరందేవోళ్ల నాయనపేరు గోయందు.
ఈయనకు పెరందేవి గాకుండా ఇంకో కడుకు క్కతురు వుండారు. సిననక్కతురు వాళ్లమమకు
పెదువొయసయనాక మా వూర్లలనే ప్పట్ాంది. ఆబిడ్డి ప్పతెడ్డ బొమమ మాదిరుందనే వోళ్లల.
గోయందననకు అనంగు తముమడొకాయనండేవాడు. పేరు రామసెంద్రుడు. ఏనగుంటపలలకి
దినాము

మూడు

మైళ్లల

నడ్డిపొయయ

టీచరుదోుగం

జేసేట్లడు.

పెళ్లల

పెట్లకులేలకనే

ముసలోడయపోయనాడు. అంతేగాదు ఆయన కుట్లంబమంతా మళ్లల సెంద్రగిరకే పూడ్డినా కురప
బోడకూ వొండ్డపెడ్డతే తినకుంట్ల ఈడేవుండాడు.
పెరందేవికి ఇరవయ్యండుల దాట్నా పెదుమనిషి కాలేదని ‘ఏమనాన మందులుంటే సెప్పు
కమలకాూ’ అని మాయమమన బంగపోయ్ది వాళ్లమమ.
ఇంక అసలు కతలో కదాుం. పెరందేవికి ఒక మేనతుెండేది. ఆయమమన నెల్లలరు
దెగిిరుండే గూడూరుకు ఎందుకిచిేనార్ల త్తలుు. కంచం ఎతుెపండలతో త్తలలంగా వుండే మొగానికి
పచేగా పసుబ్బూసుకోని నెతిెన పెదుకుంకం బొట్లా బెట్లాకోని ఎర్రంగా వకాూకేసుకోని ఎప్పుడూ
వూరంతా తిరగతా వుండేది. మొగుడూ పెండాలలదుురూ గూడూరదిలపెట్ా మా వూరకచేేసినారు.
వాళ్లల అందురూ ఒకే యంట్లల కలుసుకోనండేవాళ్లల.
పెరందేవోళ్ల మేనతెపేరు గూడా మాకెవురకీ త్తలదు. ఇరుగాిళ్ల ఎంగయయ పెండాలమని
ఎవురతోననాన సెప్పుల్సిసేె సెపేుట్లళ్లల. మాట్లలడాల్సిసేె అకాూ అనో, అవావ అనో అనేట్లళ్లల.
ఆయమమకు వొయసుకచిేన క్కతురకతుండేదంట. సదువులో, సంగీతంలో, ఆటలోల, ప్పటలోల
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గబురు కననయయ సిత్తెర సిననయయ మాదిరగా గూడూరంతా పేరుబొయందంట. ఆ బిడ్డి వుననట్లలండ్డ
ఎందుకు సచిేపొయయందో త్తలీదు. ఏవిిూ త్తలీకుండా నేనీకతన ఎందుకు సెప్పులనకునాననో
క్కడా నాకైతే త్తలీదు.
క్కతురు సచిేపోయ ఇదుుర తముమళ్లకు పెదుదైన అకూ కంట్కి కడెవెడుగా యాడసాె
వుండేది సూలేలకనే తముమళ్లలయమమన, ఆమె మొగునిన ఈడ్డకే వచేేయమనంట్లరు. ఈడ్డకచిేన
ఆయమమ మనోయ్దన తగ్గిదా తపేుదా! ఆమె యాదనన తగిించుకోడానికేమో ఎప్పుడూ గుళ్లల
గోప్పరాల్ల తిరుకుూంట్ల, సెట్టా ప్పటాకు నీళ్లల పోసాె, రాయరపుకు పసుపూుసి కుంకం బొట్లా పెట్ా
మొకుూంట్ల, బకితితో పెదచిేనాలు సేసుకుంట్ల వుండేది.
దేవుళ్లకు పెటేుదానికి పూలకోసమని ఆయమమ ఇలలల్లల తిరగ్గది. ఎవురసెట్లల ఏ ప్పవువ
కనిుంచినా ల్సటకూని కోసి కంగులో ఏసుకనేది. సెటలలో పూలు మాయమయ్యసరకి ‘ఏ నా సవితి
కచిేందో ర్లగం’ అని సాపించే వాళ్లల. ఇరుగాిలల ఎంగయయ పెండాలమే ఈ పని చేసాెవుందని
అందురకీ త్తలుసు. కందురు పోనీలే అనకుంటే, కందురు ‘మా పిలకాయలు పెట్లాకోరా పూలు’
అని ఆమెతోనే అనేవాళ్లల. ఆ బాశాల ఎట్లల పెటాదులే అని కందురు త్తలాలరంగానే సెటలలోని
పూలుకోసి ఇంట్లల బద్రం సేసుకనేట్లళ్లల.
నాకు త్తలయందింకోట్లంది. ఇరకిరకి నడేిది పెరందేవోలలతెమేమ. కానీ దానిన ఆయమమ
మొగునికి సేరి ఆమెనట్లల ఎందుకంట్లర్ల?
ఒకనాడాయమమ మా ఇంట్కచిేంది. గూడూరులో మొగుడు సంగీతం కాలసులు జెపిు బాగా
సంప్పదించేవోడంట. ఇకూడ పనీప్పట్ల లేకుండా బికాూపకీూరు మాదిరగా దిగులు మొగానిన
ఏలాడేసుకని క్కసోనంటే ప్పపమనిపిసాె వుందంట ‘ఆయన అకూడే వుందామంటే సెతపోర
ఈడ్డకి దీసుకచిేనాన. కమలమామ విిూయంట్లల ఇదుురాడ బిడులండారు గదా! పెదోుళ్లదు
ల ురకీ
సంగీతం సెపిుంచు. సరసుతి వాళ్ల నాయలకమంద నాటయమాడతావుంటే రేప్ప సేసుకోబొయ్యవోళ్లల
క్కడా వాళ్లన ఎగరేసుకోని బోతారు. నా మాట్న’ అని కాళ్లలయ్ళ్లల బడ్డంది. మాయమమ వూూఁ
అనలా ఆూఁ అనలా. ఇటేల వూర్లల పిలకాయలుండే ఇండలకంతా పొయయ అడ్డగిందంట.
సంగీతం ఇలువ దెలినోళ్లల మా వూర్లల ఎవురుండారు?
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సాయంతరం సేనకానినంచి మా నాయన రాంగానే ‘నాయనా, నాయనా ప్పలకింటయ్యయరు
సంగీతం సెపిుసాెడంట్ల. నేరుికుంట్లం నాయనా’ అని మా నాయన దెగిిర గోంజారనాన నేన.
మాయమమ కతా కమామీసంతా సెపిు ‘క్కతురలకి సంగీతం జెపిుంచి కచేరీలు
సేయంచబోతావా. ఇంగ్గం పంగలాయ’ అని మా నాయనకి వొదుని సెప్పెనే ఇంగోపకూ ననన దిట్ాంది.
పెదుగా సదువుకోక పోయనా మా నాయన గూడా కవే గదా! ఎంకటేసుర సామమంద
ఏలకదీు ప్పటలు రాసినాడు. వాట్ని రాత్రి పూట ఎనెనలోల పండుకుననయప్పుడు ప్పడేది మాయమేమ.
‘నీకు వగా తరేగా ఏమనాన వుందా! మొగిల కిసేె మడ్డి యాడబెట్లాకోవాలో త్తలయకుండా
అలాలడే రకం నవువ. గాడ్డుకేం దెలసాెది గందంపొడ్డ వాసన’ అని మాయమమమాటన పీతిర
గుంతలోకేసి తొకేూసి మంచిదినం జూసి సంగీతమయ్యయరన రమమని సెపుంపించినాడు మా నాయన.
అంతపనిలోల క్కడా మా యమమ మా యదుురకీ ఇపుపిండ్డతో తలబులమ తలలకు గుడిలు
సుట్ా ఎండలేకి బోయ ఇప్పుకోని ఆరుికోని రమమని పంపించింది.
తలగిట్ాన గుడిలనప్పుకోని సికుూతలనిండా వునిన ఇపుపిండ్డని ఇదులుికుంట్లనే ‘సినప్పప్ప...
ఆడ జూడు’ అనింది మాయకూ.
సూతేె ఏముంది. సంగీతమయ్యయరు సేతిలో పొడుగాి వుండే పెట్ానొకదానిన బట్లాకోని
మెలలంగా నడుికుంట్ల వసాెవుండాడు.
అంతే జంగు పిలులల మాదిరగా మెలలంగా ఇంట్లలకి జారుకని మాయమమయకు జెపిునాము.
ఆ అయ్యయరు మా యంట్లల అడుగు పెటీాపెటాంగానే తళ్తళ్ల సింతపొండేసి తోమన
కుమమకోలం సెంబులో నీళ్లలదెచిే ‘మంచి తీరెం తీసుకోండ్డ సావిిూ’ అని సెంబు ఆయనకిచిే
సాపదెచిే నడవలో పరింది మాయమమ.
ననన, మాయకూన దేవునికి దండం బెట్ాచిే కుంకం బొట్లల పెట్ా సికుూతలలన
దువవకుండానే రబూనలగట్ా అయవోరు ముందర క్కసోబెట్ాంది.
ఆయన పెట్ాదెరి దానోల నంచి వాయదాయనిన బైట్కి దీసి దానిన కిర్రుబర్రుమని శుతిజేసినాక
కండుల మూసుకని మనసులోనే దండం బెట్లాకునానయడేమో కండుల దెరి ‘మగా గణపతిం మనసా
సమరామ....’ అంట్ల ఒక నిమసం సేప్ప దానిన వాయసాె ప్పడ్డనాడు. నేన, మాయకూ
ఆయనకెదురుగాి సాపమంద సకాూముకాూ లేసుకని క్కసునోనళ్లం క్కసుననటేల ఉండాము.
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మాయమమ వంట్ంట్ దాలబంద్రానాననకోని సూతాె వుంది. తలమంద వుడుకుడుకు నీళ్లల బోసి
దుబాన క్కడా పెటేలదా? పేనల వుడుకు నీళ్లల బడంగానే నిరామయం అయపోయ ఇంతసేపట్కి
తేరుకుననయట్లలండాయ. అవి తలంతా సెకూరులగొడాె ఇష్ామొచిేనట్లల కరసేసాెవుండాయ. తలోల
సెయబెట్ా గీరుకుంటే ఇంగ్గమనాన వుందా. అసింకింగా వుంట్లది గదా! అయ్యయరు ఏమనాన
అనకోవచుేగదా! అటేల వోరుికోని కదలకుండా క్కసోనండా. మాయకూ పకూ జూసిె. సెకిూన
శిలుం మాదిరగా వుంది. అయవోరు మళ్లల దానిన కిర్రు బర్రు మనకునానయడు.
‘సూడండమామ, నేనెటల ప్పడ్డతే విిూరూ నాయనక అటేల ప్పడలల. ప్పడతారుగదా’ అనానయడు
మాయకూకంటే నేనే తలజోరుగా వూగించినాన సరేనని.
ఆయవోరు దానిన వాయసాె ‘సా......’, అని ఒకసార ‘ప్ప......’ అని ఒకసార, ఈ రండ్డటేన
ఒక పదిసారుల మెడపైకెతిె కిందికి దించి వొగలు వొగలుగా పలకించినాడు. మాయకూ సెపిుంది
సెపిునటేల పలకిందని ‘నవువ కంచం సేప్ప పలకుూండా గొముమని క్కసోమామ’ అని నా మంద
బనానయడు. ‘సా......’ అనానయడు. అనానయన. ‘ప్ప’ అనానయడు. అనానయన. ‘అట్లలగాదు కంచం పైకి
ప్పడాల’. ‘నీ బొంద..’ అని మనసులో తిట్లాకుంట్ల గొంత్తతిె ‘ప్ప’ అని గెట్ాగా ప్పడ్డనాన. ‘పైకి
అంటే గెట్ాగా కాదు పై సాాయలో’ అనానయడు. అరాం కాలా. అయనా ప్పడ్డనాన. అటల కాదమామ
నవువ ఒకేసోట పలకతా వుండావు. ఒకట్ కింద ఒకట్ పైన పలకాల. కిందా పైనా అంటే నాకు
కిసుకుూన నవొచేేసింది.
‘నవొవదుు అయవోరు సెపిునటల ప్పడు ప్పప్ప’ మాయమమ ఇసుకూనింది. నాతో నాలుగు
సారుల సా... ప్ప.... అనిపించి ‘మళ్లల రేపియాయలకే వొసాెన. ఇదుురూ బాగా ప్రాకిటీసు
చేసుకోనండండ్డ’ అని ఆ పెట్ాని మా యంట్లలనే పెట్ా వాళ్లలంట్కి పూడ్డినాడు.
మరిట్లనడు వొచ్చేరాంగానే ‘జోతమామ. పిట్లలతెకరా’ అనానయడు. ఓహో! దీని పేరు ‘పిట్ల’
బాగా గెవనం పెట్లాకోవాల అని పిట్ల, పిట్ల అని మనసులోనే శానా సారలనకునానయన.
‘సుతి జేసుకునానయక సా... ప్ప... సెపిుంచినాడు. నాతో ఇంగో రండు సారలకుూవే
సెపిుంచినాడు. అదయపోయనాక ఒకోూకచేరానికి ఒకోూయ్ల్లలకూన నాలుగ్గళ్లల, మలల అరసేతిని
బోరలంచి తిపిుంచి తొడమంద తాళ్మేసేది నేరుంచినాడు. తొడమంద తాళ్మేసుకుంట్ల
ఆయననెెపిునటేల సెపుమని స - ర - గ - మ, ప - ద - ని - స, స - ని - ద - ప, మ - ర - స’
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సెపిుంచినాడు. మాయకెూటల జెపిుందో గాని నేన అచేరం పలకినాక తాలమేసాెవుండానని
శానాసేప్ప సెపిుంచి, ప్పడ్డంచి వుడకాడ్డంచి ప్పరేసినాడు.
‘ఇంట్కి బోతా అకూతో బాట్లగా ప్పడ్డ నేరుికో బాగా వసాెది’ అనినాడు. ‘నీ బొందలే’ అని
గొనకుూనానయ.
మాయకూ సెపిుంది సెపిునటేల నేరుికుంట్ల వుందని మాయమమ దెగిిర మెచుేకుంట్ల వుంటే
నాకు కంట్లల కారం జలలనటలనిపించింది.
అయవోరు బొయనంక ‘నేనింకా జంగమోళ్ల ప్పటలు, పొంబలోళ్ల ప్పటలు నేరుసాెడేమో
ఇసోూలోల గూడా ప్పడ్డ పటొచాచిే ప్రయ ద దెచుేకుందామనకోనంటే ‚సా‛ అంట ‚ప్ప‛ అంట
‚సర‛ అంట ‚పద‛ అంట అదొక ప్పట, దానికక తాలం, పిట్లలకట్ (ఆ పేరు సమయానికి
గురెచిేనందుకు శానా కుశాలైపోయందనకో) ఆ బోడ్డ సంగీతం నేనేమీ నేరుేకోన. కావాలంటే
అవావ, నవూవ నేరుేకోండ్డ.’ అని ప్పలలరసి పోయలో బెట్నటా సెపేుసినాన మాయమమకు.
మాయమమ

పెదేల

మంద

కంచిం

నవువ

తారట్లలడ్డనటలనిపించింది.

వాళ్లన

నేరుేకోమనినాననేమో.
‘వు గూవూఁ’ మీ యవవ నేన నేరుికోవాలింది. ఎందుకంటే కచేరీలు చయాయల గదా! సరే
మారా దగా నేరుికుంట్లం. మేం జేసే పనలనిన నవువజెయ్’ అని పరాసికాలాడ్డరది మాయమమ.
మరినాడు అయవోరన కండలజాడంగానే నేన పెదిుంట్లలకి బొయయ బొట్లానక సందులో
దాంకునానయన. మాయమమ ‘సినప్పప్ప, సినప్పప్ప’ అని ఇలలంతా ఎతకలాడతావుంది. వూహూఁ
నేన మూసిడవలేదు.
అయ్యయరు అడుగుబెటాకముందే మాయకూ నడవలో సాపేసి నంగనాచి మాదిరగా
నిలుికోనంట్లది. మాయమమ మలీల ఒకసార పెదిుంట్లలకచిే ‘సినప్పప్ప, సినప్పప్ప’ అని పిలి
‘వుంటే పలకదా’ అనకునిందేమో అనినంచి పూడ్డింది.
బొటాసందులో వుకూకు సెమట్లల బడాెవునాన అనేన క్కలబనానయన. కంచేపైనాక బొట్లలనంచి
పిడ్డకిడు సెనికాూయలు తీసుకని మెలలంగా ఒగొట్లకటే వొలుేకోని సడీ సప్పుడు కాకుండా
తింట్లవునానయన. బొటాకేసిన మెతుెన ముందే కంచం బొకూబెట్లాండాంలే నేనూ మా పెతెముమడు
గోపి.
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ఏం సంగీతమో ‘సా’, ‘ప్ప’ల సంగీతం జంగమోళ్లలటలో బోడోడు ప్పడే ప్పటల్లంత
బాగుంట్లయ. బాలనాగమమ కథలో పొంబలాళ్ల గోయందుడు ప్పడేప్పటలు. బారతమయ్యయరు
కతజెప్పె మదిు మదిులో ప్పడేప్పటలు. నాటలప్పుడు కిల, వాళ్లకూ వలల ప్పడేప్పటలు, మాలోళ్లల
గొబిూతడాెప్పడే గొబిూప్పటలు ఓయమోమ ఓయమోమ ఎనిన ప్పటలుండాయ. ఎనిన సారలనాన ఇంకా
ఇందామా అనిుంచే ప్పటలు. అమమ ప్పడేప్పటలు ఎననని. ఇంకా అమమ నేరుంచాల అయ్యయరకి. నా
సామరంగా అమమ ప్పడే చల్మోహనరంగ ప్పట్నాల సెవులోల తేని బోసుకుననటేా. ఇంకోప్పట అది
మాయమమ ప్పడాల ఇనాల. అదేందది
వూూఁ........
‘నా అబల గుబల తలుప్ప ఆరంకనాల ఇలుల
నా ఇలుల సుట్ా రారా రడోిళ్ల సేదిుగాడా
మేటైన మొనగాడా......
ఆ బాటపకూబాయ బజారులోన ఇలుల
నా ఇలుల సుట్ా రారా ఒకూ ముదిుచిే పోరా....’
మాయమొమచిే రకూబట్లాకోని ఒక యీడుు ఈడ్డింది ‘సంగీతం నేరుికోప్పప్ప అంటే
ఈడదూరుకోని సనానయ రాగాలు ప్పడతా వుండావా? రానీ విిూ నాయనిన.... అయనా ఎనిన
సారలచిే పిలేనాన. కుయ్ కయ్ అనకుండా ఎలక బొకూలో దూరుకుననట్లా....’, బియయం
ఎతుెకోన దెచిేన సేట నాడ బారేసి బరా బరా ఈడ్డింది.
‘అమా. నీ కాళ్లకు దండం బెడతా. ఆ అయవోరు సెపేు సంగీతం నాకదుు. కావాలంటే
నవువ నేరుయ్ నేరుికోపోతే అప్పుడడుగు.’
పకుూన నవొవచిేంది మాయమమకు. మళ్లల మొగం ముటముట లాడ్డసాె ‘నీ బొగిసారా
యాడనాన బో’ అని ననొనదిలేసి సేట సేతిలోకి తీసుకనింది.
ఆరాత్రి మళ్లల మా నాయనొచిేనాక ఈడెగిర ఆడదూకింది. నేనేెసిన నిరావకం సెపిుంది.
‘పోనీలే పెదుప్పపొకతే నేరుికుంట్ంది’ అనానయడు మా నాయన.
‘ఒక పనికిదుురు పంచేటని ఆ సంబడం సంగీతానికి ఆయన దినాము ఒక దానికోసం
తిరగాలా?’ అని నిష్టారమాడ్డరది.
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‘ఏవిిూ, తిరగ్గదాయన. నీ కాలేలమనాన అరగిపోతాయా. లేకపోతే నీ బోషాణం కాలీ
అయపోతాదా!’ మా నాయన ఇంత్తత్తెగిరనాడు.
‘ఆూఁ దుడలయకుండానే వుతె ప్పనానయనికచిే సెప్పెడు’.
‘నవువ ఎటేాసి పెట్ాలో దాచుకునిన టొచమొమం ఇయనకూరలేదులే. సేదెుం గీదెుం లేనోళ్లల.
మనింట్లల

ఎకాూతుకాూ

పడుండే

సింతపండు,

శెనికాూయలు,

బెలలం,

మరకాూయలు

మనమెందురకీడం లాయ. అటేల ఈయనకీ అంత పంపిసాెము. అయనా సంగీతమొచిేనోళ్లల ఈ
ఇలాకాలోనే ఎవురూ లేదు. నా క్కతురే గొపు’ అని మాయకూ పకూన సూసి మురసిపోయనాడు.
నీకేం నీ క్కతురు ఈ ఇలాకా మొతెం తిరగి కచేరీలు సేసాెది. నవువ డానిలు సెయ్. అబాూ
క్కతురలదుురూ ఒకరాడండ్డ ఒకరు ప్పడండ్డ. అందురూ మెచుేకుంట్లరు’ అనింది వయంగయంగా.
‘ఈ పొట్లకు మాటలే వొదునేది. మమమలన సూసేె ఎగతాళ్లగా వుందా నీకు. కంచం ఒళ్లల
దెగిిర బెట్లాకోని మాట్లలడేె మరాయదగా వుంట్లది’ కోపంగా అనానయడు మా నాయన.
అపిుట్కే మాయమమ కండలలో నీళ్లల బొట్ల బొట్ల కారపోతా వుండాయ. దానిన జూసి మా
నాయన సలలబడ్డనాడు.
‘నేనిప్పుడేమనేసి నానని?’ అడ్డగినాడు మెతెంగా.
‘నవేవమంట్లవు. నా అగసాట్లల దేవునికే దెలయాల. మానవ మాత్రుల్లవురకీ అరెం గాదులే’
అనింది కండుల దుడుికుంట్ల.
‘అదేందో నవేవ అరెమయ్యట్లల సెపుగూడదా’.
‘ఈ పిలకాయలోె ఒకదినం ఏగితే త్తలసాెది. ఇసూూలు నించి వొచిేనాకైనా పెదుప్పప
సినోనలదుురీన ఈదిలోకి దీసూపోయ ఆడ్డంచు కుంట్లవుంణ్ణ్యయ. ఈ సంగీతం వలల ఆ బాగెిం క్కడా
లేకపోయా. అందుర్లె ఒకూ దానిన యాగలేక నానడుములరగి పోతా వుండాయ’ శానా యాష్ఠ
పోయంది మాయమమ.
‘సినప్పప నేరుికోనంట్ల వుంది గదా! దానానడ్డంచుకోమన’
‘అయ్యయరామ. మా ఆయనే సరగావుంటే మంగలోనితో ఏంపని అనిందంట ఎనకట్కెవుతో.
అదే తులగ. అది అంత సమరుెరాలైతే ఈ పంచాయతీ ఎందుకుంట్లది. ఆ దూపరదొండ్డని
అనవరంచే దానికే ఇదుురుండాల. దానికి మళ్లల ఈ జంజాటమా. మొనన కంచేప్ప సూసుకోమని
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సిననబోూనినసేె సేందబాయ కాడుండే బండమంద వానిన క్కసోబెట్ా తొకుూడు బిలాలట్లడతా
వునిందంట. వాడు బండమందనంచి కనాల కచిే తొంగిసూసాె వుండాడని ఎవుర్ల సెపేె వొచిే
అదే వానిన కోపంతో కిందికి నెటేాసిందంట. దేవుని దరామన ఆడ ఇసికుూప్పునింది కాబట్ా సరపోయా.
లేకపోతే వాడు మనకు దకేూవాడే గాదు’ పెదు ప్పరాణమపిుంది మాయమమ నాగురంచి.
మా నాయన యాడ ననన సావగొడాెడోనని శానా బయమేసింది.
‘అవునా బంగారూ. అటల సెయ్యయచుేనా. సినోనడు గదా. నవెవంత బాగా సూసుకోవాల’ అని
ముదిగారంతో బుదిు మదిు సెపుబట్లనయడు మా నాయన.
మరిదినం సాకల ఎతిెరా దలు క్కతురు సర్లజన పిలుికోనొచిే సంగీతమయవోరు
ముందర క్కసోబెట్లనయడు. అది సతాెసేరలో వాళ్లవోవలంట్లల వుండ్డ అయసూూలోల సదవతావుంది.
టవునోన పెరగింది గదా ప్పయసనెలకుూవ. త్తలుగు సరగా రాదు.
తాళ్మేసేటప్పుడు

తొడలమంద

గొట్లాకనేది

సూసేె

రండు

దినాలకే

తొడలు

వాసిపోతాయ్మో అనిుంచేది.
ఎండకాలం సెలవులునననిన దినాలు వొచిేంది కాలసుకు. నాకుమాదిరే పెతిదీ పదిసారలనాన
సెపిుంచుకనేది. అందుర్లలకి మాయకేూ గబురు.
సంగీతం సారు నోట్లో సెపేువనీన నేరుంచేసినాక మాయకూకు పిట్లలవాయంచేది నేరుసాె
వొచిేనాడు.
లంబోదరలకు మకరా, వరవీణ్ణ్ముదు ప్పణీ, రార వేణూ గోప్పబాలా.... ఈ ప్పటలనీన
పిట్లల మంద మాయకూ వాయంచి సూపెటేాది. మాయమేమ ఎవురచిేనా ప్పడమని మాయకూన
గోంజారేది.
మా యకూ ప్పడే ప్పటలనినట్లలకి ‘సీరామ జయరామా - జగదీశా పరందామా’ ప్పటంటే
నాకు సెపులేనంత ఇష్ాం.
మూడేండుల గడ్డిపోయంది. అనీన నేరుికునానయక అయవోరు నడీదిలో కచేర ఏరుట్ల
సేసినాడు. నేన మాలని, కురపగోయందపు క్కతురు రాజి, రాగి రడోిళ్ల కాదంబర అయవోరు‘కుండాల పతిమోదు శ్యనా
అకండాల సితదివయ శ్రణ్ణ్ బవ శ్రణ్ణ్
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.......................................... అంట్ల (మాకరెంగావులే) ఏమేమో ప్పటలు ప్పడాెవుంటే
డానిలు సేసినాము. చంబు కాశికి నేన బోతానని ఏడ్డినాన. మాతాత సెపిునాక సెంబు నా
సేతికిచిేనారు. శెంబు కాశిలో అయవోరకి శానా దుడేలవొచిేనాయ.
మా నాయన ఇంట్గాివాలిన సామగ్రి సెనికాూయలు, మరకాూయలు, సింతపండు, బీము,
పచిేమరకాూయలు, వంకాయలు, ములలంగెడుల పండ్డందీ ఎండ్డందీ ఎప్పుడూ ఇంట్కి పంపిసాె
వునానయ అయవోరకి, అయవోర పెండాలనికి గుడిలు దెచిే తాంబాలం తటాలో బెట్ా నడీదిలో
అందురముందర మాయమమన గూడా పిలుేకోని ఇచిేనాడు. ననన మాయకూన, మాయబోూళ్లన
పిలి కాళ్లకు మొకిూంచినాడు.
మాయకూ మూడేండలకంతా సంగీతం, పిటీలు బాగా నేరుికనేసింది. ఒక సవరం
బంగారంతో అయవోరకి ఉంగరం జేయంచినాడు మా నాయన.
కనానళ్లకు ఆల్ల మొగుడూ పనీప్పట్ల లాయకుండా వుదుర తిండ్డ దింట్లవుండారని
గోయందనన పెండాలము ఆడా ఈడా అంట్లవుందని వాళ్ల గినేనసెంబ్బ దీసోూని యాడ్డకో
ఎలలపోయనారు.
‘అయ్యయ! పొయ్యటప్పుడు నాకక మాట సెపుక్కడదా. ఈడే ఎదుుల కటాంలో వుండే
యాతాము రూంలో వుండేమనే వానిన గాదా!’ అని మా నాయన అంగలారినాడు. మా యమమకు
మాకు గూడా కండలలో నీళ్లల దిరగినాయ. యాడుండాడో ప్పనాయతుమడు.
*
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