కిలి - నేను - మాయక్క
(ఇరలచెంగి క్థలు)
ఆచారయ మహాసముద్రెం దేవకి

కిలి - నేను - మాయక్క

ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి

సీరియల్: కిలి - నేను - మాయక్క (ఇరలచంగి క్థలు)
రచన: ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి
ప్రచురణ: కినిగె పత్రిక్ http://patrika.kinige.com
కాలం:

రు 2014

శాశ్వత లింకు :

http://patrika.kinige.com/?p=4085

©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

కిలి - నేను - మాయక్క

ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి

కిలి - నేను - మాయక్క
‘కోదండరెడ్డి సేదేేనికి అంత ఎత్తినోడు గాడబ్బా’ అని మా సిననపెదనాయిన సింతోపులో
అందురిముందర అనిన మాటను దలుుకోని శానా మదనపడేటోడు మా నాయిన.
‘వాళ్ల మాదిరిగా సెరువుకింద నేలలో సేదిేమయితే నేను గూడా గబురు క్ననయయ – సిత్తిరు
సిననయ్యయ. ఈ సవిటి నేలలో వొచ్చు సెయిమను ఆయనున. అపుుడు తెలస్తిది ఎవురు సేదేేనికి
ఎత్తినోడో’ అని మా నాయిన నిష్ఠూరపొయినాడు మాయమమ దెగిిర.
మా బ్బయి నానుకోను పది గంటల క్య్యయక్టండేది. అది వుతి సవుడునేల. ఆ గడింలో
ఎపుుడూ సెరుకుదోటే నాటేటోడు మా నాయన. సవిటి నేల వలలనేమో సెరుకు పిచ్చు బలంగా
పటేేదికాదు. పలసగా గంక్టిల మాదిరుండేది. ఇంకా లోపల అక్కడక్కడ సెరుకుతోట గానికిక
కొటేేటపిుటికి కూడా బ్బరెడు పొడుగూిడా పెరగలేక్ పెరిగిన తోటను జూసిన మా పెదనాయిన ఆ
మాటనకుండా ఎట్లల వుంట్లడు. మా బ్బగగరే వోడే గదా! బ్బదతోనే అనుంట్లడు.
రోస్తనికి బొయిన మా నాయిన ఎంత అల్లలడ్డ ఆకులు మేసినా అదటేల ఏడేసది. ‘థూఁ’
నీయమామ సెరుకుదోట్ల. ఇటల గాదుండు అని మర్దే మొదలకుండా మా యమమ వొదేని ఎంత
మొత్తికునానా ఇనకుండా దునిన పారేసినాడు.
అదనూ పదునూ జూసి వొడుల నారు బోసినాడు. సెరువుమనున దోలించ్చనాడు. ఆ
పదిగంటలనూ కాపీ పొడ్డమాదిరిగా దుకికదునిన నీళ్లల బెటిే అడుసులో మడగిటిదు
ే నిన, అండజెకిక నీళ్లల
బెటిేనాడు. ఒక్ ఆరేడుబండల ఆగ్గిటిే పోసి తొకికనాడు. కొనేరు మాదిరిగా వునిన ఆక్యయలున జూసి
మా యమమ లోపలోలపలే ఎంతో మురిసిపొయియంది. దిబాలో వుండే పేడెరువంతా దాని యదానేన
గ్గటిే మడ్డనాటి మొగల్లయనిపించుకునానాడు మా నాయిన. అపుుడు పిలుసకోనొచ్చునాడు వాళ్ల
సిననసెలిల కిలిని మా సేదిేగాడు బ్బలడు.
లేత పసుపురంగలో స్తయమంచ్చ తోటకు సెలిలలనేటేగావుంది మా వొరిమడ్డ. మెడనిండా
నగలేసుకోని

సిగితో

తలంచుకునిన

కొతి

పెండ్డలకూత్తరు

మాదిరిగా

వొడల

సర్దలతో

తలదించుకోనుంది వొరిపైరు. గంపులు గంపులుగా వొచ్చున గవవలు ఎనునల మంద వాలి తొకిక
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కుళ్లలగించ్చ పొటేనిండా త్తనడమే గాకుండా వొడలగింజలిన ఇదిలించ్చ పారేస్తి వుండాయి.
రండుపూటల్ల గవవలోేలే పనిని కిలిక్పుగించ్చనాడు మా నాయిన.
తెల్లలరీతెల్లలరంగానే గిలక్ల మాదిరిగా సిననరెక్కలిన గిలగిలల్ల

చుకుంట్ల త్తరుపు

దిగినుంచ్చ గవవలు గంపులు గంపులుగా వొచ్చు మడ్డమంద వాలతా వుండాయి.
మా యమమ తెల్లలరోి ఇంటోల పనంతా సేసుకోని మాకు ఉపిుండో, ఉడుక్ననమో, సదేననమో
కాయరీరుగటిేంచ్చ ఇస్కకలుక్ంపించ్చనాక్ ర్దత్రి గెంజి నీళ్లలో ఏసి పెటిేన సంగటి ముదేలిన ఉపేుసి
క్లుపుకోని బ్బయికాడ్డకి సదిేబోసిర్దను పొయ్యయది.
ఆ పొదుే ఆదివారం. మా యమమ బ్బయికాడ్డకి ఎలబ్బరతా వుంది. ‘అమా నేనూ
వొస్తినుండు మా’ అని పొండుల గూడా తోముకోకుండా మాయమెమనక్ బణ్ణ్యాను.
‘నీ కింకం పంగల్లయ. నువొవచాుడ సేదాేనిన పింగటించ బోదువుగాని. ఆరెనలల పరీచులు
దెగిిర బడతా వుండాయి. కుదురుగా ఇంటికానేన వుండ్డ సదుముకో’ అని సదిే గండాయిలిన
నెత్తిమంది కెత్తికునింది. మాయమొమక్ పది బ్బరలు బొయినాక్ మాయమమకు దెలీకుండా పిలిల నడక్
నడుసకుంట్ల మాయమెమంట బణ్ణ్యాను నేను.
కొండని పెండాలం సచ్చునపుుడు గెరిగెత్తి నోళ్లు బెటేకునానాటలగా మాయమమ రండు సదిే
గండాయిలిన ఒక్దాని మందొక్టి బెటేకొని బోతావుంటే సెరువుక్టే మలుపు దిరిగే దాకా
మాయమమ క్ండల బళ్లలదు నేను. మాయమమ మలుపు దిరిగి క్నిపించకుండా పొయియందో లేదో వొళ్లల
అదురు బటేకునింది నాకు. ఆడుండే మర్రిమానుక మా వూరి గయింద పిలల వురిబోసుకోని
సచ్చుపోయింది. గయింద పిలల ఎనక్నే వొచ్చు ననున పటేకుంట్లడేమో అని బయపడ్డ మాయమమ
దెగిిరికి పరిగెత్తి నాను. అపుుడు త్తరిగి స్కసింది మాయమమ.
‘సదువుకో

పాపా

అంటే

ఇరలసెంగి

మాదిరిగా

సెట్లంట

పుట్లంట

త్తరగడానికి

తయారయినావా? నినెనవురూ కారూంచేవాళ్లల లేరనా’ అని అరిసంది. మళ్లల ననేనమనలేదు
మాయమమ.

నేను

సెరోల

క్యియలో

వుండే

సెరుకుదోటలో

సెరికించుకోని

త్తనుకుంట్ల

మాయమోమళ్లలండే సోటికి బొయినాను.
అపిుటిక మా నాయిన గల్లసులోకి సినన గండాయిలో వుండే మజిేగి సదిే బోసుకొని
మాడ్డకాయి వూరగాయి నంచుకుంట్ల తాగతా వుండాడు. ననున స్కసి మాయమమ మాదిరిగా
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‘

దుకొచ్చునావ’ని త్తడాిడనుకుంట్లరేమో! మా నాయినెపుుడూ త్తటేడు. ఇస్కకలికి బోకునాన

గెయాయలిే మాయమేమ కొటేేది, త్తటేేది. మానాయినేమీ అనడు.
తాగతా తాగతా ‘పాప సదాేగిందా’ అని అడ్డగినాడు మా నాయిన ‘నీ కూత్తరు అణక్వైన
త్తనక్ గదా! పండుల గూడా తీటకుండా సెరుగాినిగాడతా వుండేది స్కడు’ అనింది.
బ్బలడు క్పిల దోల్లి వుండాడు. క్పిలి బ్బనలో నీళ్లల కాలవలో బడాివుండాయి. నేను
కుశాలుగా సెరుకుదినుకుంట్ల కాళ్లను నీళ్లలో తపతపా గ్గటిే ఆట్లలడు కుండా వుండా.
మా నాయిన గెనిమలో వుండే పండులదోమే ఆకు పెరుకోకనొచ్చు నలిపి నా పండలకసి
తీటినాడు. నోటోల నీలుల బోసి పుకికలించమనానాడు.
మాయమమ లోలోపలే ముసిముసి నవువలు నవువకుంట్ల ‘ఇబుాడే బిడ్డి తపుటడుగలేస్తి
వుండాది. పాపం పసిబిడ్డి క్దా! పండుల దోమకుంటే ఎట్లల? అబ్బా కూత్తరి సంబడాలు స్కడాినికి
రండు క్ండేలడ సరిపోతాయి’ అని ఆయమమ కులుకు యాడమాకు దెలిసి పోతాదోనని ‘ఇంగ
క్డ్డగింది స్తలుగాని ర్ద’ అని క్సిరింది.
నేను సదాేగను కూసునాననో లేదో అపుుడొచ్చుంది కిలి. ఎండ పొదెేక్కతా వుంటే గవవలు
ర్దలే దంట. ‘రెడ్డి గెనిమలో క్సువు గయమనానాడు’ అని సెపిుంది.
గెనిమకుండే బురేమనున గిలులకోని లట్ల బుట్ల పండుల దోముకోని నీళ్లల పుకికలించ్చ
దొరువులో కూంచ్చంది. మా నాయిన క్పిల దోలున బోయి బ్బలననంపించ్చనాడు. బ్బలడు కూడా వాళ్ల
సెలిలమాదిరిగానే పొండుల దోముకునానాడు. నలలంగా వుండే కిలి నోటోల పండుల తెలలంగా తళ్తళ్ల
మెరస్తివుండాయి.
బ్బలడు మరపతోటలోకి బోయి నాలుగ పచ్చుమరకాయిలిన తెంచుకోనొచ్చు కిలికి
రండ్డచ్చునాడు.
ఇదుేరూ పక్కపక్కన కూసుంటే ఒకస్తరి సదిేబోసింది మాయమమ. ఇదుేరూ ఒకస్తరి
దోసిండుల బుట్లనారు. ఇదుేరు సేత్తలోలనూ స్కపుడేలు బొటేనలు మదిేలో మరకాకయలుండాయి.
దోసిండలలో సదిే బీర్దకు మాదిరిగా పరుసకోని వాలుల నోటిదెగిిర బెటేకొని తాగే కొందీ
వంకాయాక్ంతయి నడీ మదిేలో కొచ్చు కాలీ అయిపోతావుండాది. అంతే నేను తాగతావునిన మజిిగి
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సదిి గల్లసును గెనింమంద బెటిే మరపతోటోలకి పరిగెత్తి రండు పచ్చుమరపకాయలున దెచుుకోని
వాళ్ల మాదిరే గ్గంత్తకూకసినానను. దోసిటోల వాళ్లకు దెచ్చున సదేే బొయమని వుడ్డకాడ్డరచేసినాను.
‘నీకు బోసేి వాళ్లగాివదాే?’
‘పొయమా అంత్తండాదే సదిింకా’ అనానాడు బ్బలడు.
దోసిలి కారకుండా బటేకోను ర్దల్ల. సగం కిందా సగం పావడమందా కారిపోతావుంది
సదిే. ‘ఈ ఎత్తి బ్బరం దాంతో పెదే తలనొపుయి పొయియంది. నాకు’ మాయమమ ఇసుకుకనింది.
‘సినపాపా, ఇటల స్కడమామ, ఇటేబటేకో, యాళ్ల మదిేలో సందులిడొదుే’ అని కిలి, బ్బలడు
ఇదుేరూ నాకు సదాిగేది నేరిుంచ్చనారు.
మజిిగ సదెేంతా మగిలిపొయియంది. బ్బలనిన తాగమంటే వాడు వాంత్త జేసుకునేంత
పనేిసినాడు. కిలిని తాగమంటే ఆమదం మొగం బెటిే ఆమడదూరం పరిగెత్తింది. పాలు, మజిిగి
పేరిలంటేనే వాళ్లకు క్డుపులో త్తపుతాదంట్ల.
మాయమమ బుటిేచ్చు కిలిని అత్తికాయలు కోసక్రమమంటే దానెంట నేనూ మామడ్డతోపులోకి
పరిగెత్తినాను.
‘పాపా బద్రం కిలీ’ అని ఎనక్నించ్చ మాయమమ జాగరిలు సెపిుంది.
అది జరిగి కొనెనలలయ్యంట్లది.
మాయిడ్డతోపు కానుకోనుండే పనెనండు గంటల గడింలో మా నాయన జొననలు, నూగలు
క్లిపి సలిలనాడంట. పచుంగా క్నిన పిలల మాదిరిగా నమనమల్లడతా నరగావడగతావుంది జొనన
పైరని మాయమమ మాయవవతో సెపిు మురిసి పోయింది.
ఎంటనే మా యవవ ‘క్మల్ల, నీ దిష్టే తగిలేటేంది, సుననం దుతికు నలలబొటల బెటిే క్టిేగటి
ి ే
ముందు తగిలించ్చ ర్దబో’ అని దిష్టే కుండ బెట్టేచేు దాకా వొదిలిపెట్లల.
మాయమెమంట బొయిన నేను ‘అమా, జొననలు గూడా గవవలిదేంట్లయా?’ అని
అడ్డగినాను.
‘ఎదుకు దినవూ, వాటికమనాన అజీర్ది’
‘మరటలయితే. ఈ స్తరి గూడా గవవలోేలను కిలి వొస్తిదా?’
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‘కిలి గాక్ బోతే వాళ్కక్క వొలిల వొస్తిది’
‘ఒదుేమా. కిలినే రమమనుమా. గవవలోేలేపాట కిలి ఎంత బ్బగా పాడతాదనుకునానావు’.
‘దానెబాట్లల పాటలు పాడతాది వొలిల’
‘ఎమో! నాకు దెలుేమా. నేనిపుుడే జెపాివుండా. నాకు కిలే గావాల’ బుంగమూత్త బెటిే
మాయమమ దెగిిర ముదిగార్దలు బొయినాను.
జొననక్ంకిలు సెటల మంద పావుర్దలు వాలినటలగా బలంగా ఉండాయి. క్ంకిలినండా
జొననగింజలు మూతాయలు పేరిసనటలండాయి. వాటిని స్కడున రండు క్ండుల స్తలట్లల. మా నాయనిన
సేదాేానికెత్తి నోడుగాదని ఎగతాలి సేసిన మా పెదనాయినిన పిలుసకోనొచ్చు స్కపించాలనిపించ్చంది.
మా నాయన, బ్బలడు క్లిసి జొననసేను మదిేలో పందిలేసినారు. నలల బొటల పెటిేన సుననం
సటిేని దెచ్చు మా యమమ ఆడే ఒక్ కూస్తనికి తగిలించుండాది.
గవవలోేలను కిలే వొస్తిదని బ్బలడు సెపిునపుుటనంచ్చ నాకు త్తర్దనలుకు బొయినంత
సంతోసంగా వుండాది.
‘కిలి గవవలు దోలేటపుుడు నువువగూడా ర్దవాలకా’ అని మాయక్కను ముందే
ఎచురించ్చనాను. ‘కిలికి పాటలు శానా వొస్తియి. అరవపాటలు గూడా’ అని సెపిునాక్ మా
యక్కకు గూడా ఎపుుడెపుుడా అని వుండాది.
ఆదివారం ఎపుుడొస్తిదా అని కాసుకోనుండా. ర్దంగానే బ్బయికాడ్డకి బోతామని
మాయమమను సతాయించ్చనాము.
మమమలేనడ్డకి పంపించాలనాన మాయమమ శానా బయపడతాది. ‘త్తలవ పిలకాయిలు.
బ్బయిలోలకి కుంటలోలకి తొంగి స్కస్తిరు. వాళ్లపైన ఒక్ క్నేనసుండు’ అని మా నాయనున ఎచురిక్
జేసింది.
మళ్లల మాదరిగా జొననసేనోల బురదలేదు. గెనింకీపక్క ఆపక్క కాలవలు గూడా ఎడలుుగా
వుండాయి. పరిగెత్తి ఆడుకోను ఎంతో వాటంగా వుందాడ.
కానీ ఆ శ్నిబటిన గవవలు మమమలేనడ ఆడుకోనిస్తియి. త్తరుపు నించ్చ గంపులు
గంపులుగా వొచ్చు ఎనునలమంద వొయనంగా వాలతా వుండాయవి. సిననరెక్కలిన సివసివల్లడ్డస్తి
ఈ ఎనునమంది నుంచ్చ ఆ ఎనునమందికి దానిమంది నుంచ్చ ఇంగ దాని మందికి వాలి మెడొంచ్చ
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ముకుకలోి గింజలిన పొడ్డసత్తంట్లవుంటే ఇంగా స్కదాేమానుంది. వాటిన తరిమకొటన మనుసుర్దల్ల
నాకు.
కిలి ఆపక్కకు ఈ పక్కకు పరిగెత్తి హాదే... హాదే అని గవవలిన అదిలించ్చంది.
పందిలిమందికెకిక డబ్బాను క్టిేతో డమ డమా వాయించ్చ గవవలిన బెదిరించ్చంది. అవి గంపుగా
లేసి దూరంగా బోయి ఆడుండే క్ంకిలిమంద వాలతావుండాయి.
పెదపాపా నువావపక్కబో, సినపాపా నువ్వవపక్కర్ద అని కిలి హే

హేయ అని

మంటిపెలలలిన వాటిమందికిసరతా ఆడావుడ్డ పడతా అంగామా జేతాివుంది.
నాకు శానా సంబరంగా వుండాది. పెదేకాలవంబడ్డ పరిగెతితా మాయకికనేటటల –
‘హేయ వాల్ల కురివి వాల్లదే
సోల్ల క్దురు త్తనానదే... హాదే’ అని పాడతా గవవలిన అదరగ్గటిేనాను.
కిలి డబ్బా వాంచతా, వొంగి మంటి పెలలలిన దీసుకోని ఇసరతా ఒక్పక్క, ‘హేయ – ఇస్ –
చూఁ’ అని మాయకొకక్ పక్క, పాటపాడతా నేనొక్ పక్క నిలుకూ నిబందం లేకుండా గవవలిన
అల్లలడ్డరచ్చ ముపుుత్తపులు బెటేేసి మూడు సెరువుల నీళ్లల దాగించ్చనాము.
వాటి ర్దవిడ్డ తగిినాక్ ‘ఆట్లలడుకుందాంర్ద కిలీ’ అని పిలిసనాను.
‘అమమ ఇపుకాయిలు దా యారక్ రమమనుండాది సినపాపా అపురం ఆడుకుందాం’
అనింది.
నేనొపుుకుంట్లనా. ‘క్డుపునొపాుట్టక్టి ఆడదాం కిలీ అక్క స్కస్తిదంట’ అని కిలిని
దూర్దనికి తోసి నేను ఈపక్కకు పరిగెత్తి దూరం నుంచ్చ ఒక్ కాలును ఈడ్డస ఈడ్డస పరిగెతితా
కిలిదెగిిరికొచ్చు
‘అమా నేను ఆటల్లడ్డ అలిసివొచ్చునానే
ఆ గూటిలోని బెలలమైనా కొంచ్చమయయమామ
ఆ సేటలోని కొబిారైనా కొంచ్చ మయయమామ’ అని పాడతా అడ్డగినాను. ఇక్కడ కిలి అమెమమతే,
నేను కూత్తరు. కిలి అవి కొంచం కొంచం ఇచ్చునటలగా యాకిేంగ్ సేస్తివుంటే నేను మొతిం
పెరుకోకని అబుకు అబుకుమని త్తనేసినటల యాకిేంగ్ సేసినాను.

కిలి - నేను - మాయక్క

ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి

కిలి గినీనసెంబులు తోమ, బ్బయిలో నీళ్లల సేందిపోసి వంటసేసి, అందురికీ పెటిే
పండుకునింది. నేను కూడా గెనింపైన ఒక్ సోట పండుకొనినాను. కొంచేపిటికి నేను లేసి కూసోని
‘అమా, క్డుపునొపేు అమా క్డుపునొపేు’అని యాడవబటిేనాను. అంతా యాక్సనే.
‘అమామ నొపుులే అమమమామ నొపుులే
క్డుపు నొపుులే నాకు శానా నొపుులే
క్డుపంతా నొపుమామ నే తాళ్లేనమామ’ అని పాడతా నేను క్డుపునొపిు యాక్సన్
సేస్తివుంటే మా యకుకంది గదా దూపరదొండ్డ కాల్లన, నంగనాసి టంగబుర్ర జోతమమ పడీపడీ
నవవతా వుంది. అయినా నేను నవవలేదు. వూపిరి బిగబటేకోని నొపిు యాక్సన్ సేస్తినే వుండా. కిలి
కాలవగెటనండే ఆమదం సెటోల నుంచ్చ ఆమదాకును కోసుకోని దానిన పాల్లడ మాదిరిగా ముడసకోని
‘తలీల యాడవక – ఈ మొందూ తాగవే
కొంచ్చం తాగలే – ఈ నృపీు పోవులే’ అని

.

మా యక్క ‘మీ యిదుేరూ ఈది నాటకాలు కూడా ఆడొచ్చుంక్. అంత బ్బగా యాక్సను
సేసినారు. శానా బ్బగందీ ఆట’ అని పొగడాి వుంటే మాకు ఎంతకుశాలయిందంటే యాందమూరి
త్తర్దనలోల రంకుల ర్దటనమెకికనంత సంతోసమైంది.
కిలి గవవలోేలేపని అయిపోయినాక్ కూడా సిననపనికీ పెదేపనికీ మా ఇంటికి ర్దబటిేంది.
సిననపుుడది వాళ్లవోవలూరోల పెరిగిందిలే. సంకుర్దత్రికి సుననం బూస్తిరు క్దా! సుననం బూసే
ముందు ఇంటోల గడలకుండే బొక్కలకు మాయమేమ మనున మెత్తించ్చ పేడామనున బూసుకునింది.
ఎదుేల కొటేంలో మాతిరం కిలిని ఎయయమనింది. కిలితోపాట నేనూ, మాయమమ కూడా
పావళ్లలగజెకోకని ఆ పనిలో బడ్డనాము. సుననం గూడా మేం ముగిరిమే బూసినాము. అపుుడు
మాయమమంటోల లేదులే. సుననం తేపలు తేపలుగా గ్గటిేందని యాకారి యాకారి మలీల మాయమేమ
జూసుకొనింది. అదేరే ఇసయం.
దినాము మా ఇంటోల గ్గడలకాడ పేడా సెతి దోసే పనికి కిలి కుదురుకునింది. సమతసర్దనికొక్
రిబానంచు నూలుకోక్ కొనిచేుటల వొడంబడ్డక్.
సింతకాయిలు, ఇపుకాయిలు, కానకాకయిలు, శెనికాకయిలు సమతసరం పొడుగనా ఏదో
ఒక్ పనుండేది. మాయమమకు వక్కగ్గరికంత తీరిగూిడా వుండదు. కిలి వొచ్చునాక్ మాయమమకు
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కొంచం వూపిరి బీలుుకోను టం దొరికింది. అందుక్ని కిలి మా ఇంటోలనే సంగటి దినుకుంట్ల ఆ
పనీ ఈ పనీ సేసుకుంట్ల మాయమమచ్చున పాత పేలిక్లతో త్రుత్తిపడతా మాయింటోలనే పెరిగి
పెదేమనిసి కూడా అయింది. సమతసరం గాక్ముందే దానికి పెండ్డలజేసి మొగనింటికి
పంపించేసినారు. వాళ్లమొమచ్చు పనులజేసినా ‘కిలి బొయిందే నాకు కుడ్డరెకికరిగి పోయింద’ని
మాయమమ బ్బదపడేది.
గ్గబిాయాల

పండకుక

అమమగారింటికొచ్చున

కిలి

అందురోి

పాట మాయింటికి

గ్గబిాదట్టనచ్చుంది. గ్గబిా దటేేవాళ్లంతా మా ఇంటోల తటేేసి పొనెనకోకలింటికి పోయినా కిలి ఈడే
వుం

మాతో మాట్లలడాలని.
కిలి నాదెగిిర సిలక్ నవువనవవతా ‘సినపాపా, పనంతా అమమ దెగిిరే నేరుసకుంట్లనా. అందుక

ఈ పొదుే మొగల్లయి బత్తకు బతక్తావుండా. అందురిపనికీ నేనే గావాల మాయతోిలూరోల’ అని
నవవతా నవవతా సెపాివునిన కిలి మాయమమను దలుుకోని యాడవబటిేంది. దాంతో గూడా నేనూ
మాయక్కగూడా క్నీనరుమునీనరయినాము. మాయమమ సచ్చుపోయి రండేండలవతా వుందపిుటికి.
‘అమమ ఏ పనైనా ఎంత నానినంగా సేసేది. ఆ యమమకింద నలిగినాను గదా! పనోల ననున
మంచ్చంది లేదనుకో! అనింది మళ్లల.
ఇసయం కిలి పాడే పాటలమంద కొచ్చుంది. కిలికి అరవ పాటలే ఎకుకవొచేువి. సిననపుుడు
ఆ పాటలే మాకూ నేరిుంచ్చంది. వొచ్చుర్దని అరవంతో ఇపుుడు గూడా ఆ పాటలిన మా పిలకాయిల
దెగిిరపాడ్డ నాకు అరవంకూడా వొచునిపించుకుంట్ల వుండాను. వాటిలో ఒక్ పాట మాత్రం సెపిు
నిలిపేస్తిను.
‘ఒరికుదరియా ఒరి సరట వండీయా
యంగపాునె మరందెంగమామలె మరందు
దరమన్ గయియనేల
అంద కాసిరత్తికి క్డపాడతనినకి
ఏలూరు విిూనుకు ఎంగలం జెంబుకు
మక్కలె తనమరందు.......’
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అవునూ, ఇంతకు ముందు గవవలోేలే అరవపాట్టక్టి సెపిునాను గదా! నాకు
అరవందెలసనే దానికి దానిన తెలుగలో జెపేుదా.
‘హే

వాలే గవావ వాలదేే

జొనాన క్ంకీ త్తనొదేే..... హాదే
హే

వాలే గవావ వాలదేే

వొడల ఎనున త్తనొదేే.......హాదే’
*
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