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ఎప్పుడూ ఄట్లలడుకుంట్లవునిి బిడ్నిగదా! నేను. ఄట్లలంటి దానిి దీసకపోయి మాయవవ ఆస్కూల్లల
సేర్సేసొచ్చందా. మాయమ్మేమో మాయకూ మాదిరిగా దినాము ఆస్కేలుకు బోవాలంట్లది. నేను,
మాయకూ మాయవ్వవలంట్లలగదా వుండేది. కంట్లరా నిద్రబోదామంటే ‘ఆస్కూలుకు బోవాల లెయియ’
ఄని మా మూలంటవవ ఄటల పొరిలంచ్ ఆటల పొరిలంచ్ లేపేస్తాది. లెయయకపోతే ‘సినాపాపా, ఄద్దో మీ
మామొస్తావుండాడు’ ఄని సెవుదెగిిర గుసగుసలాడతాది. మా మామంటే మాకు ఄడల్ గదా!
ఄందుకని లేసేస్తాను.
ఆస్కూలుకు బోవాలంటే ఎవురికైనా ఏడుప్పరాదా! నేను మామామకు బయపడ్న మెలలంగా
రాగందీస్తా యాడస్తాను. ఄటేల మాయవవ పండులతోమతాది. మూతి గడగతాది. సదిో కలపిసేా
తాగనుగదా నేను. ఄందుకని నీలలల్ల ఏసిననాినిి పిండ్న రసమో, కూరో ముందు దినానివి ఏది
మిగిలుంటే ఄది బోసిస్తాది. ఄది తినేసినాక ఄయివ్వరోలకూ దెగిిరికి బొయియ జెడలేసుకోని రావాల.
మాయవవకు రండు జలెలయయను రాదులే.
ఆస్కూలుకు బోవాలంటే శ్త్రసెమ ఄనిపించ్నా ఆంట్రెలులల్ల వుచచల సెట్లల గురాసేా
పోవాలనిపిస్తాది. నాలుగు దినాలుగా ఆస్కూలుకు పోతావొస్తావుండాను. ఆంటిచ్చ్చనాక పయిటేల
సంగటిోని సెనికాూయిల్ల, సెరుకుల్ల దినుకుంట్ల వూరిమిందబడ్న అట్లలడుకోవడమ్మ పని.
అ పొదుో ఄయివ్వరు రాసి

‘ఒ, న’లను యాడ్నకాడ సెకూలు సెకూలుగా రుదోతా వుండేది

స్కసి ఄయివ్వరు తలమిందొక మొటికాూయేసినాడు. ‘కసమాలమా, ఆటల రాసేా నీకు జలేకు
ఄచచరం ముకూరాదు’ ఄని తిటిినాడు. నా సెయియబట్లిచ్ని ఎట్లల రాయాల్ల స్కపించ్నాడు.
ఄచచరం మిందనే సెప్పుకుంట్ల రుదోతా వుంటే ఎంతసేపిటికి ఄవి లావుగా కనిుంచలేదు.
కాని అ ఄచచరాలు నాకెప్పుడో వచ్చచసినటలనిపించ్ంది. పలకను ఎనకిూ తిపిు స్కడకుండా
రాసేసినాను. ‘ఒ’ బాగానే వొచ్చంది. ‘న’నే పలకిూ ఄడడం

. ఄచచరాలు రుదేోదిడ్నేపెటిి

ఎనకపక్కూ రాస్తా, ఎంగిలతో తుడస్తావుంటే రండచచరాలు వొచ్చచసినాయి. ఄయవ్వరి దెగిిరికి బోయి
‘వొచ్చచసింది స్త’ ఄనాిాను.
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‘పో బయిటికి బిరీన’ ఄని ఄరిేనాడు. బయటికి బొయియ అనేి నిలబడ్న పొయినాను
తలుప్పదెగిిర.
‘ఏం పోలేదా’ ఄనాిాడు ననుిస్కసి
‘యాడ్నకి స్త’
‘ఏంద్ద వొచ్చచసిందంటివే’
‘ఄచచరాలు స్త’
ఄయివ్వరి మొగం మింది నవువ స్కసేా నాకు దైరింగా వుండాది. నవవతానే ‘ఏ ఄచచరాలు’
ఄనాిాడు
‘ఆవేస్త’ ఄని పలక స్కపించ్నాను.
‘ఆట్రా’
పోయినాను.
పలకమింద నేను రాసిన ఄచచరాలి తొడ్నపేసి మళ్లల రాయమనాిడు.
రాసినాను.
ఄయివ్వరు నవవతా ఇపిేంద చ్ట్లిాడు. మెలలంగా పలక తుడుేకోని రమేని ఇస్తరి ఒగే
ఄచచరం పెదోదిగా రాసిచ్చనాడు. ‘మః’ ఄని సెపిుంచ్ ‘దిదుోకోని రాబో. సెప్పుకుంట్ల ఆటేల దిదోలల.
సెకూ కూడదు’ ఄనాిాడు. నాకు శానా కుశాలగా వుంది రండచచరాలు వొచ్చనందుకు.
‘మః’ ‘మః’ ఄని సెప్పుకుంటూ గబగబా రుదోతావుండాను. ఓం వరుూ రాపించుకోను
ఄందురిి సోలుప్పగా నిలబడమనాిాడు ఄయివ్వరు. నా ముంద్దళ్లదైపోయింది. నావొంతొచ్చంది.
పలక ఄయివ్వరి సేతిల్ల బెట్లిాను. రుదిోంది స్కసి మెచుచకుంట్లడని మురిసిపోతా వుండానా!
ఎంటనే పలక నాసేతిల్ల బెటిి తలమిందొకటి మొటికాూయేసి ‘పోోఁ పొయియ పలక తుడుప్పకోని
రాబో’ ఄని కసిరినాడు. నాకు కండలల్ల నీలుల దిరిగినాయి. పొయియ ఎంగిలతో ఄదోం మాదిరిగా
తుడుేకోని ఄయివ్వరి దెగిిరికి బొయినాను. ఄపిుటికి ఄందురీో ఄయిపోయింది. ఄయివ్వరు సంచ్
సరుోకుంట్ల వుండాడు.
‘స్త’ పిలేనాను.
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‘వూోఁ ఏమి’
‘వ్వంవరుూ స్త’
‘ఆప్పుడు తెలాలరిందా నీకు. ఆటల తాయ’ ఄని నాబలపేే దీసోూని ‘వూోఁ ఎంతొరచ్చ్చంది’
ఄడ్నగినాడు.
‘ఓ, న వొచ్చచసింది స్త’
‘ఆంక్కంలే ఎం.బి.ఎస. సదివేసినటేల’ ఄంట్ల ‘మః’ ఒక పకూ, రండో పకూ 1,2 రాసిచ్చనాడు.
ఒగటి నాకు స్కడంగానే వొచ్చచసింది.
‘ఒగటొచుచ స్త’
‘ముందే సెపొుదాో’
‘ముందు రాదు స్త’
‘మళ్లలప్పుచ్చ్చంది’
‘ఆప్పుడే స్త. నువువ రాస్తావుంటనే వొచ్చచసింది స్త’
‘ఆంగేంలే. నువువ గబురు కనియయ సిత్తారి సినియయ’ ఄని నవివనాడు.
‘ఄబాా’ ఄనుకునాిాను.
‘ఇ పొ దే దిదుో. ర్సప్ప చ్తా ఄచచరాలు రాసిస్తా’ ఄని నాపకూ జూసినాడయివ్వరు.
నేను తలూపినాను. స్కూలుబెలులగొటిి శానాసేపంది. స్కూల్లలనే సరాూరు సెట్లికింద కూసోని
పలకమిందుని వాటిని గబగబా రుదేోసినాను. మా యకూ వ్వంవరుూ కూడా ఄయిపోయినాక పటేల
సంగటిదినుి మా యవ్వవలంటికి నువ్ ముందా, నేను ముందా ఄనేట్లలగా పరిగెతిానాము.
పెళ్లల కిచ్చల సెట్లికింద సట్లల బోరిలంచ్చ దినుింది. గోడకానుకోని అడ కూసోని ఄరువులు
మాట్లలడుకుంట్ల సంగటి దింట్లవుండాము.
‘బాపనయివ్వరు శానా గండా గుండోడు. చ్తా సినియివ్వరు ఎప్పుచ్స్తాడో ఏమోోఁ!’
ఄనింది మాయకూ. ఄయివ్వరు నా తలమింద మొటికాూయేసిండేది మాయకూ స్కసినట్లల లేదు.
స్కసుంటేనా. ఆయాయలకెప్పుడో నా మానం దీసేసుండేది. ఄందుక్క మాయకూ మాటలకు నేను పతి
బలకలేదు.
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ఆప్పుడు
పాండురంగడు,

మా

కలాసుల్ల

ప్పరుసోతాం,

నీలావతి,

ఄంస,

జి.సుబ్రమన్ిం

ఆంత

మందుండారు. ఄంతా చ్తాగా సేరినోళ్లల. ఒగట్ల రండో
దినాలకు

చ్తాయివ్వరచ్చనాడు.

అయనే

మాకిప్పుడు

ఄచచరాలు రాసిచ్చచది. మా కలాసు పిలకాయిల్లల ఒ,న,మః
వొచ్చంది నా చ్కూదానిక్క కదా! ఄంస, నీల ఄచచరాలను
చ్ంచం చ్ంచం సెకూతావుంటే ఄట్లలకాదని ఇనిించ్
ఇడదాకా ఒక్కస్తరి బలప్పి పకెతాకుండా రుదాోలని సెపిుంది
గూడా నేనే.
ఒగదినం వొంటికి బోసే ఆసయంల్ల సినరాజికి ఄంస వేణికి తగాదా వొచ్చంది. ఄప్పుడు
నేను వొంటికి బోసే సెటలకోసమని సలేుట్ల దీసుకోని బోయి నీలాకు, ఄంస్తకు ఆచ్చనానా?
ఄపుట్లించ్ ఄంస్తగూడా నాతో శానా బాగా మాట్లలడాాది. అట్లలడుకుంట్లది.
బాపనయ్యయరునుకుంటే చ్తాగా వొచ్చనోడు ఆంగా ఄస్తదుోడు. వానోిట్లల ప్పండు బుట్లిని
మ్మము నోరు దెరిే పకూనోళ్లతో మాట్లలడేా స్తలు తిట్లల స్తపిస్తా వొచ్చ ఇప్ప ఆమానం మోత
మోపిస్తాడు. ఄందుక్క ఆస్కూలుకు బోవాలంటే బయంగా వుంట్లది. పిలకాయి లనాిాక గలాం
బులాం ఄని ఄరుేకోకుండా వుంట్లరా!
ఓ, న, మః స్కడకుండా రాసి స్కపించ్నప్పుడు ‘సెబాాస’ ఄని ఇపిేంద గెటిింగా
చ్టిినాడు. నేను తిడాా చ్టిినాడని ఈలేరపోయినాను. కానీ నవవతా ‘మ’కు సిని సుని బెట్లిలని
రాసి స్కపించ్నాడు. శి, వ ఄని రాసిచ్చనాడు. ఎట్లల రుదాోల్ల స్కపించ్నాడు.
ముండాచ్డుకు తకుూవ్వడా, బెతాం సేతిల్ల బట్లికోని మ్మము రాస్తావుంటే మా పలకల్లలకి
తొంగి తొంగి స్కస్తా తిరగతానే వుంట్లడు.
మూడో తరగతొరకు పిలకాయిలంతా యపాిను, రాగిమానుండే గెట్లిపన కూసుంట్లము.
పకూనోళ్లతో ఎవురైనా కిముకూంటిమా. పడా ఏట్ల.
‘శి’ని ఎట్లల రుదాోల్ల గెవనం లేదు. ఄందుకని అ ఄచచరానిి రండు తునకలుగా జేసుచ్ని
పన సగమచచరానిి ముందు కిందుండే సగమచచరానిి ఎనకా రుదోతా వుండాను. ఄయివ్వరిచ్చ నా
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ఎనక నిలబడ్న స్కతాా వుండాడు. ఄంతే ‘ఄటేలనా’ ఄని గెటిింగా గదిమినాడు. వులకిూ పనాిాను నేను.
నా సెయిస్తపమని బెతాంతో సేతిపన రండేటేలసినాడు. ‘శి’ ఎట్లల రాయాల్ల సెయి బట్లికోని
రాపిచ్చనాడు. ఄంస్త, నీలా వాళ్ల ముందర చ్టిినందుకు నాకు తలదీసేసినట్లలండాది. మాంతమైన
సిగుితో తలంచుకోని వుండ్నపొయినాను. ఄప్పుడే ‘ర్సప్ప నేను ఆస్కూలుకు రానుగాక రాను’
ఄనుకునాిాను మనసుల్ల.
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