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గోడకి పాకుతున్న బలిని చూస్తూ పడుకుని ఉనానను. అమమ ఏదో చెప్ూంది. తను చెప్పేవేవీ
నాకెకకట్లిదు. న్నున కదిలంచటానికి, “పబ్లిక్ పరీక్షలైనా రాస్తూ బాగంటంది” అంది. నేను ఏమీ
మాటాిడకుండా చాపలో ముడుచుకు పడుకుని ఉనానను. “ఈ ఏడవ తరగతి పరీక్షలు రాస్తస్తూ చాలు
తరావత నెల రోజులు వేసవి సెలవులు. ఇంట్లినే ఉండొచుు” అని చెప్ేంది. నేను బదులేమీ
చెపేలేదు. బలి నా చూపు నుంచి తపుేకుంది.
బడికి వెళ్ళి నెలరోజులైంది. ఇంట్లి ఈ చాప పైనే పడుకుని ఉనానను. కామెర్లి వచిు నా
ఒళ్ళి బండులా చికికప్యంది. వేపాకు వాసన్ వస్ూంది. చేతులూ వేళ్ళి పచుగా న్నేన
భయపెట్లేలా ఉనానయ. రండ్రోజుల క్రితం ఇంటి పైకపుేలో పాకుతున్న ఒక బలిని చూస్తూ
ఉనానను. అది అటూ ఇటూ తతూరపాటతో తిర్లగతోంది. ఉన్నటేండి నా పకకన్ పడింది. పడగానే
దాని తోక తెగిప్యంది. తెగిన్ తోక కొటేకుంట్లంది. బలి మాత్రం పాకుకంటూ గోడ మీద్కి
ఎక్కకసంది. తోక తెగిన్ బలినీ, నేలమీద్ కొటేకుంటన్న తోకనీ చూడటానిక్క భయమేసంది. కళ్ళి
మూసుకునాన తోక లేని బలి నా కళ్ి లోపలకి పాకుతున్నటే అనిప్ంచింది. భయంతో కళ్ళి తెరచి
చూస్తూ బలి గోడపైన్ కనిప్ంచలేదు. అపేటనండి ఆ బలి నీడ మాత్రం గోడమీద్ పాకుతున్నటే
లీలగా కనిప్సుూంది. అది నిజమో భ్రమో తెలయదు.
కళ్ళి మూసుకుని నిద్రప్లేకునానను. కొనినసార్లి నీటిలో పడిప్య ఊప్రాడన్టే
అనిప్సుూంది. పగలు అమమ నా పకకనే కూర్లుని కొబబర నీళ్ళి తాగించింది. ఆ రోజు రాత్రి నాక్క
తెలీకుండా పకక తడిప్పశాను. తెలాిరాక కళ్ళి తెరచి చూస్తూ తలుపు చాలా దూరంగా ఉన్నటే
అనిప్ంచింది. అమమ గంతు కూడా ఎకకడో దూరం నుండి వినిప్సుూన్నటే ఉంది. ఒళ్ింతా
పచురంగ పూసన్టే ఉంది. అమమ లోలోపలే ఏడుసుూండటం వినిప్స్ూంది. ఎపుేడైనా ఒక్కకసార
దేసంగగాడు బడికి వెళ్ళూ దారోి మా ఇంటికి వచిు కాస్తపు నా పకకన్ కూర్లుని బడిలో విశేషాలు
చెప్ే వెళ్తూడు. వాడి పెద్వుల కద్లక మాత్రమే కనిప్సుూందిగానీ వాడి మాటలు నాకు ఎకకడంలేదు.
పకకన్ కూర్లునాన న్నున తాకడానికి భయపడుతూ కూర్లుంటాడు.
రోజులు గడిచేకొదిి ఇలా ఇంట్లి పడుకుని ఉండటం చిరాగాా అనిప్ంది. సానన్ం చెయయడం
తపే మరే పనీ ఉన్నటేలేదు నాకు. ఇలుి వదిల ఎకకడికీ వెళ్ిడానికి ఉండదు. పగలూ రాత్రీ
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రండుపూటలూ పడుకునే గడపడం ఎంత కష్ేమో! నిద్రపటేక పొర్లితుంట్ల కిటికీనుండి ఇంట్లికి
వచేు ఎండ నా కళ్ిద్గారవరకు వసుూంది. అది మెలిమెలిగా నాకు దూరమవవడానిన చూస్తూ
ఉండేవాణ్ణి. అమమ ఏవో పనులు చేస్తూ ఉంటంది.
ఈ నెల రోజులుగా నా ఒంటిని నేనే పరీక్షగా చూస్తూ ఉనానను. చేతులు, కాళ్ళి, నాలుక,
వేళ్ళి, గోళ్ళి - అనీన వింతగా అనిప్సుూంది. అందులోనూ నిద్ర సగం మెలుకువ సగం అనిప్ంచే
వేళ్లోి ఒళ్ళి గాలోి ఎగిరే కాగితంలా అనిప్సుూంది. చొకాక లేన్పుేడు నా ఒంటిని చూస్తూ చాలా
దిగలూ, ఆశ్ురయమూ కలుగతుంది.
***
ఆ రోజు బడిలో ఉండగా కడుపులో తిప్పేసంది. వాంతి చేస్తశాను. బావి ద్గారకెళ్ళి
కడుకుకరా అని నాకు తోడుగా శివప్రసాద్ ని పంప్ంచింది టీచర్ల. శివప్రసాద్ చిలుి బకెటేని
బావిలో వేస నీళ్ళి చేేఁదుతూ నొప్ేగా ఉందారా అన్డిగాడు. నేను బదులైనా చెపేలేకప్యాను.
కళ్ిలో మంట. తెరవలేకప్తునానను. పొతిూకడుపులో ఏదో లాగేసుూన్నటే భరంచలేని నొప్ే.
బకెట్లిని నీళ్ిని ఎలాగో దోసట్లికి తీసుకుని ముఖం కడుకుకనానను. నోర్ల పుకికలంచుక్కరా
అనానడు శివప్రసాద్. రండో సార వంగి నీళ్ళి దోసట్లికి తీసుక్కలేకప్యాను. బకెట్ ఎతిూపటేకుని
నా దోసట్లికి నీళ్ళి ప్శాడు. మోచేతుల దావరా నీళ్ళి కార చొకాక తడిసంది. ఆ చలిద్న్ంతో నొప్ే
తగిాన్టే అనిప్ంచింది.
కాిసురూముకి తిరగి రాగానే టీచర్ల అడగకునాన శివప్రసాద్ నేను పచుగా వాంతి
చేసుకునానను అని చెపాేడు. టీచర్ల బోర్లు మీద్ రాసన్దానిన చెర్లపుతూ ఉంది. ఆమె జడలోని
మల్లిపూలు వాడిప్య పలచగా అయ సరంకటిేన్ దారం కన్బడుతుంది. ఇపుేడెలా ఉంది అని
టీచర్ల అడుగతుందేమో అనుకునానను. టీచరేమో నా వైపసలు చూడలేదు. తలవంచుకుని
కూర్లునానను. మళ్ళి పొటేలో నొప్ేగా అనిప్ంచింది. ఏడేుసాూనేమో అనికూడా భయమేసంది.
కాిసురూము లో ఏడవకూడద్ని పళ్ళి కర్లచుకుని ఉనానను.
టీచర్ల బోర్లు మీద్ ఏవో ప్రశ్నలూ వాటి సమాధానాలూ రాస్ూంది. బంచీ మీద్
కూరోులేకప్తునానను. నొప్ే కొదిికొదిిగా ఎకుకవవుతువుంది. మళ్ళి తలవంచుకుని కాడ
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తెగిప్యన్ నా ఊదారంగ పుసూకాల సంచిని చూస్తూ ఉనానను. ఒక కాడ తెగిప్తే మరో కాడతో
ముడివేసపెటేకునాన నాల్రోజుల క్రితం.
నా పకకన్ కూర్లున్న దేసంగ, పొటిే సుబబయయ మాత్రం బోర్లు చూస నోటబుకుకలో
రాసుకుంటనానర్ల.

నేను

నోటికి

చేయ

అడుుపెటేకుని

ఏడవటం

మొద్లుపెటాేను.

అమామయల్లవరైనా చూసాూరేమో అని సగాగా అనిప్ంచింది. టీచర్ల తన్ చేతికంటకున్న చాక్పీసు
దుముమని దులుపుకుంటూ తన్ కురీులో కూర్లుంది.
ఉన్నటేంది నేను ఈ క్షణమే చచిుప్తానేమో అన్న భయం కలగింది. ఈ భయం కలగాానే
కళ్ిముందే కాిస్ రూమంతా కరగిప్తున్నటూే, పొటేలో నొప్ే తాళ్లేన్టూే తోచింది. పళ్ళి
కర్లచుకుని ఏడుపుని ఏంత ఆపుకునాన నా వలి కాలేదు. నా వెన్క కూర్లున్న వెంకట్లశ్ం లేచి
మణ్ణకంఠం ఏడుసుూనానడు టీచర్ అని అరవగానే రాస్తూ ఉన్న అమామయలు కొంద్ర్ల రాయడం
ఆప్ నా వైపు తిరగి చూడటం చూశాను. టీచర్ల మాత్రం కురీునుండయనా కద్లకుండ
“ఏమందిరా?”

అని

అడిగింది.

మాటాిడలేకప్యాను.

పొంగకొసుూన్న

ఏడుపుని

దిగమంగకుంటూ లేచి నిలుచునానను. అమామయల నా గరంచి ఏదో మాటాిడుకునానర్ల.
టీచర్ల లేచి వచిు నా నుదుటి మీద్ చేయ పెటిే జవరంగా ఉందేమో చూసుూందేమో
అనుకునానను. అయతే టీచర్ల ప్పడ తొకికన్ మనిషిలా ముఖంపెటేకుని “మణ్ణకంఠం ఇలుి ఎవరకి
తెలుసురా” అని అడిగింది. దేసంగ గాడు చెయ్యయతాూడు. దేసంగ గాడిన నా సంచి తీసుక్కమని చెప్ే
న్నున ఇంటిలో వదిలపెటేమంది. బయటికొచిున్పుేడు సాయంత్రపు ఎండ సగం వరండాని
అలుకుతుంది. నాలుగో తరగతి ప్లి అటండెన్్ రజిసేర్ల చేతపటేకుని హెడమాసేర గది వైపుకి
వెళ్ళూంది. కాళ్ిలో శ్కిూలేన్టే నేను ఊగతూ న్డుసుూనానను. దేసంగ నా సంచిని భుజాన్ వేసుకుని
గేట దాక వచాుడు. అకకడున్న రాతిబండ మీద్ సంచి పెట్లేస “ఇకకడే కూర్లుని ఉండు వసాూ” అని
బడిలోకి పర్లగ తీశాడు.
బడి బయటన్న పెద్ి గేట్ ముందు నిలుుని ఉనానను. ఇపుేడు నొప్ే తగిాన్టే అనిప్ంచింది.
ఏడుపుకూడా ఆగిప్యంది. బడివైపు చూస్తూ ఎందుక్క సగాగా అనిప్ంచింది. నేను కాిసులో
ఏడిున్ందుకు రమయ ఏమనుకుని ఉంటందో! ఎగతాళ్ళ చేసుూందా? నిరమలైతే చేసుూంది గానీ రమయ
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అలా చెయయదు. మళ్ళి బడిక్కస చూశాను. మోటర్ సైకిల్ న్డిప్పవాడిలా గాలలో చేతులు పైకెతిూ
పటేకుని వాడి సంచి భుజానికి వేసుకుని వసుూనానడు దేసంగ.
“నినొనదిల వచేులోపు బల్ కొట్లేస్తూ?” అందుక్క సంచి తెచుుకునానను అనానడు న్వువతూ.
మేము స్తకల్ నుండి బయలేిరన్పుేడు గవవల గంపొకటి తూర్లపునుండి పడమరగా ఎగర్లతూ
ఉంది. దారలో టూరంగ్ థియేటర్ ముంద్ర మంచుపలికి సనిమా నేడే చివర ప్రద్రశన్ అని ఉన్న
ప్సేర్ ని చూస్తూ న్డిచి వెళ్తిము.
ఇంటిముందు పడుకుని ఉన్న కుకక న్నున చూడగానే లేచి తోకాడించింది. ఇంట్లి అమమ
నిద్రప్తున్నటేంది. దేసంగ “సరోజతాూ” అని అమమని క్కక వేస్తూ తలుపు నెటాేడు. నేనెపుేడూ
అమమని ప్పర్ల పెటిే ప్లచిందిలేదు. బయటివాళ్ిలా ప్పర్లపెటిే ప్లచిన్పుేడు నాకూ అలా ప్లవాల
అనిప్ంచేది. దేసంగ ప్లుపుకి అమమ లేచి వచిు సగం తెర్లచుకున్న తలుపు అవతల నుండి ఎవర్ల
అని నిద్ర కళ్ితో చూసంది. “నేన్మామ” అనానను. ఈ లోపు దేసంగ గాడు “అతాూ మణ్ణ కాిసులో
వాంతి చేసుకునానడు. టీచర్ ఇంట్లి వదిలపెటిే రమమని చెప్ేంది” అని గటిేగా అనానడు.
అమమ కంగార్లగా వచిు నా మెడ నుదుర్ల తాకి చూసంది జవరముందేమో అన్నటే. తలా
వెనూన దువువతూ ద్గారగా తీసుకుని “ఏమందిరా నానాన” అని అడిగింది. నోటనండి మాటలు
రాలేదు. ఏడుపు ఎగతనునకుని వచేుసంది. కుక్కకమో దేసంగ గాడి కాళ్ిని వాసన్ చూస్తూ వాడి
ద్గారే తిర్లగతుంది. వాడు భయపడుతూ అదిలస్తూ అటూ ఇటూ తపుేకుంటనానడు. బడిలో
మంగకున్న ఏడుపున్ంతా ఇపుేడు ఏడేుసుూనానను. నా ఏడుపుకి అరం తెలుసుక్కలేక అమమ
“నేనునాన కదా నానాన ఏడవకు అంటంది. ఇంకాసూ ద్గారకి తీసుకుని గటిేగా హతుూకుంది. నా
ఏడుపు ఆగలేదు.
దేసంగ గముమన్ చూస్తూ ఉనానడు. మూలనున్న చాప తీస పరచింది. దానిపైన్ రండు
చీరలన మడిచి వేస న్నున పడుక్కబటిేంది. నేను ముడుచుకుని పడుకునానను. దేసంగ బడిలో
జరగింద్ంతా వివరంగా చెపాేడు. అమమ ఇంకాసూ కంగార్లగా “మధాయహనం తినానడా లేదా” అని
అడిగింది. దేసంగ ఏదో చెపాేడు. “కావాలంట్ల ఇపుేడు అంగటికెళ్ళి బనున తీసుకురానా” అని
అడిగాడు. అమమ వదుి అని చెపూూ ఒక పావలా తీస వాడి చేతబటిే ఏవైనా కొనుకుక తిన్మని
చెప్ేంది. దేసంగ పావలా తీసుకుని సంతోష్ంగా ఈల వేసుకుంటూ పర్లగ తీశాడు.
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కాస్తపటికి అమమ కాఫీ తీసుకొచిు తాగించింది. ఆ రోజు సాయంత్రం పకికంటి మంజుల
ప్నిన వచిు ప్లాిడికి కామెర్లి వచిున్టేంద్కాక చేతులూ ఒళ్ళి చూడు ఎంత పచుగా ఉందో అంది.
అమమ చేతులు చాచి చూపమంది. పచుగా ఉనానయ అరచేతులు. ఒంటికి ప్స్తపుేడు మంటగా
ఉందా అన్డిగింది. అవున్ని తలూపాను. కామెరికి ఆకు మందు నూరచేు పెదిిరడిు ఇంటికి
తీసుకెళ్ిమని మంజుల ప్నిన చెప్ేంది. చూస్తూ ఉండగానే అమమకి ఏడుపు వచేుసంది. మంజుల
ప్నిన అమమ చేతులు పటేకుని “న్యమప్తుందిలే అకాక ఏడవకు” అని పదే పదే చెప్ేంది.
కొంతస్తపటికి అమమ కళ్ళి తుడుచుకుంది. ఏడుపు సగంలోనే ఆపుకుంది. తెలి బట్టేకటి నా
మీద్ కప్ే పెదిిరడిు ఇంటికి వెళొసిసాూన్ని వెళ్ళింది. ఆ రోజు నుండి కామెర్లి ముదుర్లతూ వచాుయ.
అమమ రండు రోజులకొకసార నేల ఉసర ఆకు నూర ఇసుూంది. అయనా తగాతున్నటేలేవు. వేళ్ళి
ముడతలు పడిప్య పచుగా ఉనానయ. గోళ్ికింద్ రకూంలేదు. పైన్ కపుేకునే తెలిబటేంతా పచుగా
మారప్యన్టే ఉంది. ఎండిన్ వేపాకు చుటేకున్నటే వళ్ళి చికికప్తు ఉంది.
***
అమమ పరీక్ష రాయడానికి వెళ్ళి ముందు రోజులోి మాత్రం దేసంగ గాడిని ఇంటికి రమమని
చెప్ే నాలుగైదు ప్రశ్నలీన జవాబులన నాకు చదివి వినిప్ంచమని అడిగింది. పాఠాలేవీ నాకు
ఎకకలేదు. గోడమీద్ పాక్క బలీి, పగటి ఎండ, వేపాకు తపే మరొకటి గర్లూండట్లిదు. అద్ింలో నా
ముఖం చూడగానే నాక్క భయమేసంది.
పరీక్ష తొల రోజు అమమ వేళ్ళి పటేకుని న్డిచి వెళ్తిను. కొతూ పెనున కొని ఇచిుంది. సంచి
తనే మోసుకొచిుంది. కొతూగా స్తకల్ కి వెళ్ళూన్నటే భయం వేసంది. బడిలోకి వెళ్ళూంట్ల ఇంతకు
ముందెపుేడూ

చూడని

ప్రదేశ్ంలా

తోచింది.

అకకడున్న

ప్లిలూ,

వాతవరణం

అనీన

పరచయంలేనివిలా తోచింది.
హెడామసేర్ ని కలస అనుమతి తీసుకునానక్క పరక్షలు రాయడానికి వీలుంటంది అని టీచర్ల
చెపేడంతో నేనూ అమామ హెడామసేర్ గదిలో కూర్లుని ఉనానము. పరీక్షలకి కావలసన్ ప్రశానపత్రాల
కటేలు బలి మీద్ ప్పరు ఉండటం నా కంటపడింది. ఇవనీన తగలబడిప్తే బాగండు అనిప్ంచింది.
టీచర్లి వచిు వార వార తరగతుల ప్రశానపత్రాలను తీసుకెళ్తిర్ల. హెడామసేర్ల న్నున పరక్ష
రాయగలవారా? అన్డిగాడు. నేను తలూపాను. అమమ సంచిలోనుండి పరీక్ష అటే, పెనున తీస
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చేతికిచిుంది. నేను పరీక్ష హాలోికి వెళ్ళిపేటికి ప్లిలు పరీక్ష రాసుూ ఉనానర్ల. న్నున చివర బంచీ మీద్
కూరోుబటాేర్ల. ఒక అమామయ తల్లతిూ నాక్కస చూసంది. ప్రశానపత్రం అందుక్కగానే వణుకు
మొద్లైంది. అటే మీద్ పెటేకున్న తెలి కాగితానిన చూస్తూ ఉనానను. మళ్ళి జవరం వచేులా
అనిప్ంచింది. ప్రశ్నలకి జవాబులేవీ గర్లూకు రావడంలేదు. అమమ వచిు పకకన్ నిలుుంట్ల పరీక్ష
రాస్తయగలను అనిప్ంచింది.
ఏదీ రాయలేక తలవంచుకుని కూర్లునానను. గముమన్ కూర్లున్న న్నున చూసన్ టీచర్ల
“ఏంట్రా రాయలేదా?” అని అడిగింది. నేను దుుఃఖం కముమకున్న గంతుతో “మా అమమని
చూడాల” అనానను. “ఏం ఆవిడ పరీక్ష రాసుూందా నీ బదులు? అని ఎగతాళ్ళ చేసంది టీచర్ల.”
అమామయల్లవరో న్వావర్ల. నా కాళ్ళి వణుకుతునానయ. పరీక్ష హాల్ అపేటికపుేడు చీకటిగా
మార్లతున్నటే అనిప్ంచింది. టీచర్ల “పరీక్ష సరగాా రాయ” అని గదిించి వెళ్ళింది.
దేసంగ ఎకకడ కూర్లునానడా అని వెతికాను. వాడు మొద్టి బంచ్ లో కూర్లుని గబగబా
రాస్తసుూనానడు. కనీసం వాడి పకకనైనా కూరోుబటిే ఉంట్ల బాగండేది అనిప్ంచింది. పరీక్ష ప్పపర్ల
మీద్ నా ప్పర్ల, శ్రీరామ జయం ఈ రండు మాత్రమే రాశాను. మరో అక్షరమనా రాయలేదు. అమమ
ఇంటికి వెళ్ళిప్యంటందా లేక బయట నాక్కసం కూర్లుని చూస్తూ ఉంటందా? నేను ఒకకడినే
ఇంటికి వెళ్ిగలనా? లేద్ంట్ల సగం దారోి కళ్ళి తిరగి పడిప్తానా అని కలత మొద్లైంది.
టం అయంది. బల్ కొటాేర్ల. టీచర్ల నా ద్గారకొచిు ప్పపర్ల తీసుకుంటూ దాని వంక
చూసంది. తీసుకుని “శ్రీరామ జయం రాస్తూ పరీక్షలో పాసైప్తావా” అని అడిగింది. అది విని
ప్లిలంద్రూ గలుిన్ న్వావర్ల. ఇలానే అనిన పరీక్షలూ అయాయయ. చివర రోజు టీచర్ల న్నున
హెడామసేర్ గదికి తీసుకు వెళ్ళింది.
వాళ్ళి మాటాిడుతూంట్ల చపుేడు కాకుండ నేను బయటికెళ్ళి ఇంటి వైపుకి న్డవడం
మొద్లుపెటాేను. రోడుు పకకనున్న చెటినీన నా మీద్ వాలప్తున్నటే అనిప్ంచింది. ఇంటికెళ్ళి దార
దూరం పెరగిప్యన్టేగా ఉంది. న్డిచిన్ కొదీి దూరం పెర్లగతున్నటే ఉంది. అటే, సంచి కూడా
తీసుక్కకుండా ఇంటికి పర్లగ తీసన్టేనానను. ఇంట్లి అమమ తిరగల తిపుేతోంది. ఆమె ఒడిలో
వాలప్యాను.
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“ఏం నానాన పరీక్ష ఎలా రాశావు” అని అడిగింది. ఏడుస్తూ చాప పరచి పడుకుని “నేను
చచిుప్తాన్మామ” అనానను. అయ్యయ నా బ్లడు ఏవేవో మాటాిడుతునానడే అని అమమ ఏడవటం
మొద్లుపెటిేంది. ఆ రోజు రాత్రి ఇంటికొచిున్ దేసంగ్ గాడు అమమ ద్గార టీచర్ల గరంచి ఏవో
చెప్ే తిడుతునానడు. అయ్యయ టీచర్ల అలాంటిది కాదు తిటేకురా అని అరవాల అనిప్ంచింది.
అయనా చెపేలేకప్యాను.
వాడెళ్ళిప్యాక గడిు దీపం వెలుగలో నేను ప్రశానపత్రాలనినటీన తీసుకుని చూశాను.
ఇంచుమంచు అనిన ప్రశ్నలూ నాకు జవాబులు తెలసన్వే ఉనానయ. మన్సులోపల అనిన ప్రశ్నలకీ
అపేటికపుేడు జవాబులు రాసుకునానను. అమమ ఇంటి బయట వీధిలో కూర్లుని మంజుల ప్నినతో
టీచర్ల గరంచి ఏవో ఫిరాయదులు చెప్ూంది. నాకు జవరం ఉందా అని ఒక్క ఒకక సార టీచర్ల న్నున
పటేకుని చూసుండవచుు కదా అని మన్సులో దుుఃఖం కలగింది. టీచర్ల గన్క అలా చేసుంట్ల
నాకు కామెర్లి వచుుండేవి కావేమో అనిప్ంచింది.
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