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పినన్మనేని రాధిక (నాని) 

    మా ఊరి పేరు గాంధీనగరం! పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్ లోని ఓ చినన్ పలెల్టూరు. ఆంధర్దేశంలోని చాలా 
పలెల్లోల్  లాగానే మా ఉళోళ్నూ చినన్ పైర్మరీ సూక్ల్ మాతర్మే ఉండేది. దాంతో హౖెసూక్ల్ చదువు కోసం మూడు కిలోమీటరల్ దూరంలో 
ఉనన్ మా పకూక్రి కి నడిచి వెళాళ్లిస్ వచేచ్ది. ఇపప్టాల్  సూక్ల్ బసుస్లేమీ ఉండేవి కాదు. ఆరీట్సీ బస్ ఐతే అపుప్డే కాదు ఇపప్టికీ 
లేదనుకోండి. అందుకని సూక్లుకి రోజూ నడిచే వెళేళ్వాళళ్ం. మా ఊరినుంచి మొతత్ం నలుగురెదౖుగురు పిలల్లం ఉండేవాళళ్ం. ఉదయం 

²ML¿¥nÎFc MLõ¥hë$qCL ½¡ÄCL¸PyFLk, ÄEcõ¿ì ½¡ÄCL¸PyFLk '=n¸C| ¥c÷}S' ÍQL  ¶  ÔL¥qÚ=h ×cåGH¥q¸. 

MLõ¥hëCLøGHl Mnjj$qÜÓj GHlMLløÓj$c Ä¥qfS¸Ôo GH¿BcMLkÂ¥h −Oq¸AKL ÍQL.  GHEy CLOq$qÀ¥h MLjj¸Íj ®¸¥c 

¬MLkNqj¥qCLøGHl ÕÔcNqjÓj Ä¤<MLl, GSkÚÓj, ÄjöCLjÓk ¬OqìMLjMLlCLk, ¬MLlCLk °¸=cOqj. GHEy CLOq$qÀ¥h 

ÔoOqjŠFo GS¿¥h ¬bÃöJdNqkÓj, ¬FLjAKLMcÓj μ¥q OqkGH¸ GS¸CL¿¸ÔLjŠ¸=ctj. MLjÈ¢" ¯ ÍQL Ec=h 

¥cPo½¡¥h MnÈ"JwCo ¬Í¸Cc MLjOy öGHGH¸ÔL¸. ¬¸Íj¥é `=n¸C| ¥c÷}S` μ¥q MLjÓjGHlPe¸=hÁ. ¯ 

MLjÓjGHlPy ²Fyï GH¿ÔLNqkÓj, sSïfUCLjÓk, sSïfUCLjO~+k", GSOqEcÓj, CL$cEcÓj, ö$qkGHlÓk, 

O~×.¥iNqkÓk, Mc¿ú¥yCLûMcÓj, ¼ÆfHGHFLjÓj, ¬Ó÷¿ MoadÓj, GSkÚÓj ²$xÜ=hæ _PeÍkOqj÷,  GSO|û, 

Moj<M|jû, GH¿¢XLÓk, IGHÆCcÓj, Ä¤@yÚÓk....μ¥q^FoÄj=h..²Fyï..²FnïFxï ¬FLjAKLMcÓj. ½¡ÄCL¸Py ²¸CL 

ÍkOq¸ öGHNqkBh¸¼Fc μ¥qÚTd¿ MnFL¥hÚ À¿» `=n¸C| ¥c÷}S` Oy¾Ó¥h MnWoë.. ''¬_ò..! − Oy¾Pn¸CL 

KcMLl¸@oMy..!!''  ¬FLj¥yÂ Mc+j" ÔcPe ¬OqjÍj$c °¸=cOoMnk!!.. Ä£j MLjbÍjO~FLjAKLkCLjÓÂ,  $qCL¥cÓGHl  

×cåGH¥cÓÂ.. GHÁMLj¸ÁCy GH¸ÔLj¥y¸¨. `¥{MLjjÁ` PyÂ ¯ Ç¤¿ú¥q ¥éMLÓ¸ Ä£j ¥yGSMoj.! Ä£j `=n¸C| 

¥c÷}S` ¬FLjAKLMcÓj 3-4 sH½¡Py÷ öMcfS, Ä¤PnÎCo IJw=yÓCy GSV GH¸fH¸ÔL¸¨. MLjOyTd¿ Ä£j rUÎGSkÚÓjÂ 

`¥{MLjjÁ` EcøO~ ¬¸Í¿¥i ÔLkfH¸ÔL¸¨..! 
editor@koumudi.net
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ఎనిమిది గంటలకే బయలుదేరి అందరం కలిసి వెళేళ్వాళళ్ం. వరాష్ కాలం మా ఊరి చెరువు నిండిపోతే చుటూట్  తిరిగి వెళేళ్వాళళ్ం. 
అదింకో రెండు కిలోమీటరల్ ఎకుక్వ. 

ఓ రోజు అనుకోకుండా అందరూ సూక్ల్ కి రావడం లేదనాన్రు. “ఒకక్దానివే వెళాళ్లి కదా నువూవ్ మానేయ్” అంది 
అమమ్. కానీ పెదద్ సినిస్యర్ గా “ఒకక్దానేన్ వెళాత్ లే” అని వెళాళ్. వెళేళ్టపుప్డు బాగానే వెళాళ్ కానీ సూక్ల్ నుండి ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి 
వాతావరణం మారిపోయింది. ఆకాశమంతా నలల్టి మబుబ్లతో వాన మొదలెపౖోయింది. దానికి తోడుగా ఉరుములు, మెరుపులు.. 
నాకేమో ఆ ఉరుముల శబాద్ నికి దడ మొదలెపౖోయింది. ఓ వెపౖు హోరున గాలి, వాన.. మరోవెపౖు ఉరుములు.. చుటూట్  పొలాలే. ఆ రోజు 
ఇంటికి ఎలా వచేచ్నో నాకే తెలీదు! ఆ ఒకక్రోజు సూక్లుకి వెళిళ్నందుకు జవ్రం వచిచ్ వారం రోజులు సూక్ల్ మానేయవలసివచిచ్ంది. 
ఇపప్టికీ పెదద్గా గాలీ వానా వసేత్ అవే జాఞ్ పకాలు మెదులుతూ వుంటాయి.  

అలా ఎలాగో పడుతూ లేసూత్  మూడేళుళ్ సూక్లుకి వెళేళ్ను. మా పాటుల్  చూడలేక తొమిమ్ది, పదో తరగతులు ఇలాగే 
చదివితే కషట్మని, అపప్టికి మా చెలిల్ కూడా హౖెసూక్ల్ చదువుకు రావడంతో ఇంటోల్ వాళుళ్ ఇదద్రినీ ఇంకో పకూక్రు యరన్గూడెంలోని “  
బొలిల్న గంగరాజు పర్జా పరిషత్ ఉనన్త పాఠశాల” లో మావయయ్ ఇంటోల్  ఉండి వెళేళ్లా చేరిప్ంచారు. మావయయ్ పిలల్ల ముగుగ్ రికీ జత 
చెలీల్, నేనూ కూడా  కలిసాం. అకక్డ కూడా ఇంటి నుండి బడికి ఓ కిలోమీటర్ పెగౖా ఉండేది. రోజూ ఉదయం, మధాయ్హన్ం, సాయంతర్ం 
మొతత్ం నాలుగు సారుల్  సూక్లుకి వెళళ్డం రావడం.. హ్మ్! మొతత్ం మీద అకక్డా రోజుకి నాలుగు కిలోమీటరుల్  నడక తపప్లేదు. 

 

అయినా పాత బడి కనాన్ కొతత్ 
బడి బాగా నచిచ్ంది నాకు. ఎందుకంటే, 
కొతత్బడిలో పాత బడిలో ఉనన్ షెడుడ్ లాల్  ఎపుప్డు 
కూలిపోతాయా అనన్ భయం లేకుండా హాయిగా 
అనీన్ పకాక్ బిలిడ్ంగ్ లే. బడి చుటూట్  పెదద్ పెదద్ 
తురాయి, పునాన్గ, కానుగచెటుల్  ఉండేవి. 
మధయ్లో పేదద్ పేల్ ండ్ ఉండేది. ఆ సూక్లోల్  
ననున్ అనిన్టికనాన్ ఎకుక్వ ఆకరిష్ంచింది అదే. 
పెగౖా మా అమమ్, నానన్గారు, మావయయ్లు 
అంతా ఆ సూక్లోల్ నే చదవడంతో మొదటిరోజే 
ఏదో సొంతింటికి వచేచ్సాననన్ భావన 
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వచేచ్సింది. మరి తరగతిలో తోటిపిలల్లెలా ఉంటారో అనుకుంటూ కాసత్ సిగుగ్ గా, భయంగా అడుగుపెటాట్  కాల్ స్ రూమ్ లోకి. ఆ ఏడు 
నేనొకక్దానేన్ కొతత్గా మా సెకష్న్ లో చేరింది. పరవాలేదు, మరీ అనుకునన్ంత కొతత్గా ఏం అనిపించలేదు. అందరితో హాయ్ హాయ్ 
అంటూ పరిచయాలు, పలకరింపులతో మొదటిరోజు హాయిగా గడిచిపోయింది. 

సాయంకాలం సూక్లు అయిపోయాక మొతత్ం మా పిలల్ గాయ్ంగ్ అందరికీ మాఇంటి పకక్నే ల ణసావ్మి గారి దగగ్ర 
టూయ్షన్ ఉండేది. మా కాల్ సేమ్ట్స్ హేమ, వనిత, నళిని కూడా అకక్డికే టూయ్షన్ కి వచేచ్వారు. వాళుళ్ ముగుగ్ రూ ఎపుప్డూ ఒక జటుట్ గా 
ఉండేవారు. తరావ్తత్రువాత వాళళ్ ముగుగ్ రికీ నేను కూడా  జతయాయ్ననన్మాట! వాళళ్ చొరవ తోటి తొందరలోనే సూక్లోల్  కాల్ స్ మేట్స్ 
కూడా చకక్గా అలవాటెపౖోయారు. మేం నలుగురం ఏం చేసినా కలిసి చెయాయ్లిస్ందే, ఎకక్డికెళిళ్నా కలిసి వెళాళ్లిస్ందే! రోజూ సూక్ల్ కి 
వెళళ్డం, రావడం కూడా కలిసే చేసేవాళళ్ం.  

మాలో ఎవవ్రు ఓ రెండు మూడు రోజులు సూక్లు మానేసినా పెదద్ కషట్ ంగా ఉండేది కాదు. రానివాళళ్ కోసం మిగిలిన 
వాళళ్ం నోటుస్లనీన్ సిదధ్ం చేసేసేవాళళ్ం. మా నలుగురిలోకీ హేమ బాగా చదివేది. కాల్ సోల్  ఉనన్ ఆడపిలలోల్  హేమే టాప్! మొతత్ం కాల్ స్ లో 
మాతర్ం రెండు, మూడు సాథ్ నాలోల్  ఉండేది. ఎలాగెనౖా కాల్ స్ ఫస్ట్  రావాలని చాలా కషట్ పడేది. దానికి తగగ్టేట్  మా టీచర్ నెంౖత్ కాల్ స్ లో 
ఎవరు కాల్ స్ ఫస్ట్  వసేత్ వాళేళ్ టెన్త్ కాల్ స్ లో కాల్ స్ లీడర్ అని యానుయ్వల్ పరీకష్ల ముందు ఎనౌన్స్ చేసారు. పాపం దాని కషాట్ నికి తగగ్ 
పర్తిఫలం ఒకక్ మార్క్ లో దకక్కుండా పోయింది. 

సూక్లోల్  అందరూ నీలం, తెలుపు యూనీఫారంలో రావాలని కొతత్గా రూల్ వచిచ్ందని తొమిమ్దో తరగతి పరీకష్లపుప్డు 
వేసవి సెలవలకు ముందే చెపాప్రు. అమమ్కి టెలౖరింగ్ వచుచ్. వేసవి సెలవలెపౖోయి మళీళ్ బడి తెరిచేటపప్టికి చెలిల్కీ, నాకూ నీలం 
కుచిచ్ళళ్ సక్ర్ట్, తెలుపు షర్ట్ తో తనే  యూనీఫారాలు రెడీ చేసేసింది. అలా కొతత్ యూనీఫామ్ వేసుకుని, కొతత్ కొతత్ ఊహలతో 
చాలామంది జీవితాలోల్  ఓ మేలిమలుపు, మౖెలురాయి అనదగగ్  పదోతరగతిలోకి (1987-88) అడుగుపెటేట్సాం మేమంతా! 

సూక్లు తిరిగి మొదలెనౖ వారానికనుకుంటా సూక్ల్ కి హెడ్ మాసట్ర్, మాకు లెకక్ల మాసాట్ రు అయిన సీనయయ్ గారు, 
అసలు పదో తరగతి విదాయ్రుథ్ ల జీవితాలలో ఎంత ముఖయ్మౖెనదో, పదోతరగతి పాసయాయ్క ఏం చదవాలో, ఆ సూక్ల్ నుండి పది పాసె ౖ
వెళిళ్నవాళుళ్ ఇపుప్డు ఏమేం చదువుతునాన్రో, ఫెయిల్ అయిన వాళుళ్ ఏం చేసుత్ నాన్రో... ఇంకా చాలా చాలా చెపిప్, మమమ్లన్ందరినీ 
ఎవరెవరు ఏం చదవాలనుకుంటునాన్రో చెపప్మని అడిగారు. ఇపప్టి పిలల్లకెతౖే బళోళ్కెళళ్డం మొదలవవ్గానే వాళేళ్ం చదవాలి, 
పెదద్యాయ్క ఏమవావ్లి అనన్ది నూరిపోసేసుత్ నాన్రు. అపుప్డు మాకేం తెలుసు! ఏదో అడుగుతునాన్రు కదా అని అందరం తలోటి 
చెపేప్సేం. మా హేమ సెంౖటిస్ట్  అవుతానంది. వనిత లెకచ్రర్ అవుతానంది. ఇంకా డాకట్ర్, లాయర్ ఇలా అందరూ తలోటీ చెపేప్సుత్ నాన్రు. 
నాకేం చెపాప్లో తెలియక నేను ల్ టీచర్ అవుతాననాన్. అనన్టేట్  అయాయ్ను కానీ, సూక్ల్ పిలల్లకి కాదు మా అబాబ్యికి! :-) 
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సూక్లోల్  ఫ్ట్  , యింగ్ కాల్ సల్ంటే నాకు 
చాలా ఇషట్ ంగా ఉండేది. నా కుటుల్ , అలిల్కల హాబీకి బీజం 
అపుప్డే పడింది. మంచి శర్దధ్గా నేరుచ్కునేదానిన్. అనీన్ 
కాల్ సులు జరిగిపోతునాన్యి సినిస్యర్ గా.. మనదేమో కాసత్ 
లేజీ లేజీగా చూదాద్ ంలే, చదువుదాంలే అనుకునే 
పదధ్తనన్మాట. మొదటి యూనిట్ పరీకష్లోల్  వచిచ్న 
మారుక్లు చూసి నానన్గారి కోటింగ్ పడాడ్ క అపుప్డు లెనౖోల్  
పడాడ్ . 

 
మా ండ్స్ కొంతమంది 

పొరుగూళళ్నుండి సెకౖిల్ మీద వచేచ్వారు. వాళళ్ను చూసుత్ ంటే నాకూ సెకౖిల్ నేరుచ్కుంటే బాగుండుననిపించేది. ఎలాగో వాళళ్ 
సాయంతో కిందా మీదా పడి దెబబ్లు తగిలించుకుని సెకౖిల్ తొకక్డం నేరుచ్కునాన్. ఓ రోజు చాకలి దగగ్రునన్ యూనీఫాం 
తీసుకురావడానికి ఎవరూ లేరని, కొతత్గా సెకౖిల్ నేరుచ్కునన్ మోజులో ఉనాన్నేమో, అతత్యయ్ వారిసుత్ నాన్ వినకుండా సెకౖిలేసుకుని 
బయలుదేరిపోయా. సూక్ల్ కి లేటవుతుందని సీప్డ్ గా వసూత్  ఎదురుగా ఉనన్ కుకక్ని తపిప్ంచబోయి రాయిమీద పడేటపప్టికి 
మోకాలిచిపప్ పె ౖచీరుకుపోయి బాగా దెబబ్తగిలి రక త్ం కారిపోసాగింది. సూక్ల్ కి టెంౖ అవుతుందనన్ కంగారు ఓ వెపౖు, పడిపోయి 
దెబబ్లు తగిలించుకునాన్నని ఇంటోల్  తెలిసేత్ ఏమంటారో అనన్ భయం ఓవెపౖు. ఎలాగో నెమమ్దిగా ఇంటికెళిళ్ చెలిల్ సాయంతో ఎవరికీ 
తెలీకుండా మేనేజ్ చేసి సూక్ల్ కి వెళిళ్పోయా. 

 
ఆ రోజు సాయంతర్ం  సూక్ల్ నుండి వచాచ్క టూయ్షన్ కి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ కాలుజారిపడి మళీళ్ అదే మోకాలి 

చిపప్కు దెబబ్ తగిలింది. ఈ సారి ఉదయం కనాన్ గటిట్దెబబ్ తగలడంతో చూసుత్ ండగానే ఇంత లావు వాచిపోయి నడవలేకుండా 
ఐపోయింది. దాంతో అసలు విషయం ఇంటోల్  తెలిసి ముందు చివాటుల్  పడాద్ క తరువాత వెదౖయ్ం సంగతి చూశారు. ఆ తరువాత కొనిన్ 
రోజుల వరకూ సెకౖిల్ జోలికి పోతే ఒటుట్ .. అపప్టి ఆ గాయం మిగిలిచ్న గురుత్  ఇపప్టికీ అపుప్డపుప్డూ నాకూ సెకౖిల్ తొకక్డం వచుచ్ అని 
గురుత్ చేసూత్  ఉంటుంది. 

ఓ రోజు నానన్గారు, ‘సిరివెనెన్ల’ సినిమా పాటల కాసేట్ తెచాచ్రు. ఆ పాటలు వినగానే అందులో “విరించినె ౖ
విరచించితిని” పాటకు పెదద్ ఫాన్ ఐపోయా. పాటని రాసుకుని సూక్ల్ కి తీసుకెళిళ్ ండ్స్ కి చూపించి క్ లో అందరం కలిసి  
సీరియస్ గా పాట కిట్స్ లో ఉనాన్ం. క్ టెంౖ అయిపోవడం మాసాట్ రు రావడం చూసుకోలేదు. ఇంకేముంది అంతే, మా చేతులపె ౖ
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వాతలు తేలాయి. “ఊహలు గుసగుసలాడే”, “ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో”, “నెమలికి నేరిప్న నడకలు”, “ మ ఎంత 
మధురం”.. ఇలా చాలా పాటల కిట్స్ లో పాటలతో పాటు వాతలు కూడా భాగం అయాయ్యనమాట! 

మా హెడ్ కం లెకక్లు మాసాట్ రెనౖ సీనయయ్గారు మహా సిక్ట్. ఎపుప్డూ రూల్స్ రూల్స్ అంటూ మాటాల్ డేవారు. నుం
చుంటే రూల్, మాటాల్ డితే రూల్ అనన్టుట్ ండేవారు. ఆయన రూల్స్ ధాటికి తటుట్ కోలేక ఎందుకొచిచ్ందని ఆయన కాల్ స్ కొసేత్ 
కికుక్రుమనకుండా ఉండేవాళళ్ం. లెకక్లు మాతర్ం అరటిపండొలిచినటుట్  ఎంత బాగా చెపేప్వారో. ఎవరెనౖా తపుప్ చేసేత్ మాతర్ం 
అమామ్యిలనెనౖా చూసేవారు కాదు. పడిపోయేయంతే! అలా… బాదేసేవారు. అందుకే ఆయననాన్, ఆయన కాల్ సనాన్ వళుళ్, బురర్ అనీన్ 
దగగ్ర పెటుట్ కుని వుండేవాళళ్ం. లెకక్లోల్  మా బాయ్చ్ ఎవవ్రూ ఫెయిలవలేదంటే అదంతా ఆయన ఘనతే! 

గవరన్మెంట్ సూక్ల్స్ లోనే కానీ, కారోప్రేట్ సూక్ల్ కలచ్ర్ వచాచ్క చాలా సూక్ల్స్ లో అసలు ర్ల్ పిరియడే (ఇపుప్డు 
p.e.t అంటునాన్రు. మేం ర్ల్ అనేవాళళ్ం) ఉండటం లేదు కదా! మాకు రోజూ ర్ల్ పిరియడ్ ఉండేది. గంగాధర్ గారు మా ల్ 
మాసట్ర్. ల్ పిరియడోల్  ండ్ కి వెళళ్డం ఎగొగ్ డితే మాకెతౖే అదే ఆడపిలల్లకి కాసత్ కనెస్షన్ ఉండేది కాని అబాబ్యిలిన్ మాతర్ం ండ్ 
మొతత్ం పరిగెటిట్ంచేవారు. ఈ ఒకక్ విషయంలో కాసత్ కఠినంగా వునాన్ గంగాధర్ మాషాట్ రు పిలల్లందరితో చాలా ండీల్గా ఉండేవారు. 
బాల్, కబడీడ్ , కోకో, వాలీబాల్ బాగా ఆడించేవారు. ఏ సూక్ల్ లో పోటీలు జరిగినా మమమ్లిన్ తీసుకెళేళ్వారు. సూక్ల్ లో ఏం డా, 

సాంస తిక కారయ్కర్మాలు జరిగినా ఆయన ఆధయ్రయ్ంలోనే జరిగేవి. 

మేం పది చదివేటపుప్డే మా బళోళ్ జిలా సాథ్ యి ఆటల పోటీలు జరిగాయి. మన బళోళ్ జరుగుతునాన్యి కాబటిట్  
మనమే మొదటి సాథ్ నంలో ఉండాలని అందరితో బాగా కిట్స్ చేయించేవారు. మా సూక్లోల్  కోకోకి, కబడీడ్కి మంచి టీములు ఉండేవి. 
వాటిలో మాకు తపప్కుండా బహుమతులు వసాత్ యనుకునాన్రు కానీ మిగతా అనిన్టిలోనూ గెలిచి, వాటిలో మాతర్ం ఓడిపోవడంతో మా 
బడి మొదటి సాథ్ నం కాకుండా రెండోసాథ్ నంతో సరిపెటుట్ కోవలసి వచిచ్ంది. 

పదో తరగతిలో ఉనన్పుప్డే నాకు షటిల్ ఆడటం అలవాటెంౖది. ఏమాతర్ం కాసత్ టెంౖ దొరికినా షటిల్ ఆడటానికి 
వెళిళ్పోయేదానిన్. చాలా ఇషట్ ంగా ఆడేదానిన్. ఇపుప్డూ ఎపుప్డనాన్ పిలల్లతో ఆడితే అంతే ఇషట్ ంతో ఆడతా. అలాగే బాల్ కూడా. 
గంగాధర్ మాషాట్ రి కిట్స్ పర్భావంతో కావచుచ్ బాల్ లో కాలేజోల్  నాకో సరిట్ఫికెట్ కూడా వచిచ్ంది. మిగిలిన సబెజ్క్ట్ లు చెపిప్న టీచరల్ 
కనాన్ నాకు వీరిదద్రే బాగా గురుత్ నాన్రు అంటే ఒకరు చండశాసనుడు అవవ్డం వలన, ఒకరు శాంతమూ, ఆపాయ్యత గలిగిన వయ్కీ త్ 
అవవ్డం వలన కావొచుచ్. 

నేను పదో తరగతిలో ఉనన్ సంవతస్రమే మాకు దగగ్రలో ఉనన్ ఒక చినన్ టౌన్ లో జిలాల్  సాథ్ యి సెన్ౖస్ ఫేర్ జరిగింది. ఆ 
సెన్ౖస్ ఫేరోల్  మా సూక్ల్ తరపున ఎవరూ పాలొగ్ నకపోయినా మా మాషాట్ రేల్ ఒక ఆరీట్సీ బసుస్ మాటాల్ డి పదోతరగతి పిలల్లందరి 
తలిల్దం లీన్ ఒపిప్ంచి మరీ తీసుకెళాళ్రు. 
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ఆ సెన్ౖస్ ఫేర్ ఒక  జూనియర్ కాలేజీలో పెటాట్ రు. అపప్టిదాకా ఎపుప్డూ మా చుటుట్ పకక్ల చినన్ చినన్ ఊళళ్కి తపప్ 
ఎకక్డికీ వెళళ్ని మేము ఆ సెనౖేస్ఫ్ర్ కి వెళిళ్ ఏదో చూసామనిపించి అసలు వెళిళ్న సంగతి వదిలి సుబబ్రంగా ఊరంతా తిరిగి ఎంజాయ్ 
చేసేసాం. పాపం మాసాట్ రుల్  ఏమీ అనలేదు. తరావ్తత్రావ్త కాల్ సులో చినన్ చినన్ అలల్రుల్ , ఆనందాలు, తగాదాలు, మధయ్ మధయ్లో పరీకష్లూ, 
మారుక్లు తగిగ్తే టీచరల్తో పాటు నానన్గారితోనూ అకిష్ంతలు... వీటనీన్టితో చూసుత్ ండగానే టెంత్ కాల్ స్ పబిల్క్ పరీకష్లు నెల రోజులోల్ కి 
ముంచుకొచేచ్శాయి. సీరియస్ గా చదువులోల్  పడిపోయామంతా. పరీకష్లు దగగ్రకొచేచ్సుత్ నాన్యని ఉదయం నాలుగగ్ంటల నుండి ఏడు 
గంటల వరకూ సెప్షల్ టూయ్షన్ పెటాట్ రు. సాయంతర్ం టూయ్షన్ ఎపప్టాల్ నే ఉండేది. మరీ ఇపప్టాల్  పూటలు పూటలు కాకపోయినా 
అపుప్డూ కరెంట్ కోతలుండేవి. కరెంట్ పోతే సాయంగా ఉంటుందని టూయ్షన్ కి కిరోసిన్ లాంతరుల్  తీసుకెళేళ్వాళళ్ం. రోజూ బడి నుండి 
రాగానే లాంతరు శుభర్ం చేసుకుని, కిరోసిన్ పోసుకుని, రెడీ చేసుకుని వుంచుకునేవాళళ్ం. 

అపప్టికి మా బళోళ్ పదితరగతి సెంటర్ ఉండేది కాదు. మాకు ఆరు కిలోమీటరల్ దూరంలో సూక్ల్ కి వెళిళ్పబిల్క్ 
పరికష్లు రాయాలి.  పరీకష్లనిన్రోజులూ నానన్గారు సూక్టర్ మీద తీసుకేళేళ్వారు. చివరి పరీకష్ సోషల్ అయిపోగానే హమమ్యయ్ దీనితో 
అయిపోతాయి అననుకుంటే సోషల్ పేపర్ లీక్ అయిందని మళీళ్ రీ ఎకాజ్ మ్ పెటాట్ రు. మాకు అదొక అదనపు తలనొపప్నన్మాట! 

పరీకష్లెపౖోయాయి ! పదోతరగతి ఐపోయింది ! 
వేసవి సెలవలకి అమమ్మామ్ వాళూళ్రు వెళాళ్ను. పరీకష్ల ఫలితాలు ఎపుప్డొసాత్ యో అని ఓ వెపౖు లాగుతునాన్, ఇంకో 

వెపౖు వేసవి సెలవలిన్  హాయిగా ఎంజాయ్ చేసుత్ ంటే, అమమ్ ఫోన్ చేసి రేపు మీ రిజల్స్ వసాత్ యట అంది. అంతే, మరాన్డు పేపరోల్  
ఫలితాలు చూసుకునే వరకూ గప్ చిప్ అయిపోయా. నా చదువు గురించి నాకు తెలుసు కాబటిట్  నేననుకునన్టేట్  సెకండ్ కాల్ స్ వచిచ్ంది. 

అపప్టి వరకూ ఎంతో సేన్హంగా, ఒకే ణంగా మెలిగిన మా నలుగురు సేన్హితురాళళ్దీ పదో తరగతి తరువాత ఎవరి 
దారి వారిదే ఐపోయింది. చాలా ఏళళ్ తరావ్త హేమని ఎపుప్డో ఓసారి చూసా. ముంబాయ్ లో జాబ్ చేసుత్ ందని తెలిసింది. నళిని 
సంగతెతౖే చెపప్కక్రేల్దు. ఎకక్డుందో కూడా తెలీదు! ఇక వనిత, ఆ మధయ్ వాళళ్ నానన్గారు మా నియోజక వరాగ్ నికి అనుకోకుండా ఎమెమ్లేయ్
గా ఎనిన్కయేయ్రు. తరువాత వనిత అదృషట్ ం కొదీద్ మా నియోజకవరాగ్ నిన్ లకి రిజరేవ్షన్ చేయడంతో వనితకు అవకాశమొచిచ్ంది. అలా 
మా నియోజకవరాగ్ నికి వనిత M.L.A అవవ్డంతో అసత్మానూ పేపరోల్  చూసుత్ ంటాననమాట. 

ఇవండీ నా పదోతరగతి జాఞ్ పకాలు! 
***************** 

COMMENTS 

నా పేరు పినన్మనేని రాధిక (నాని). నేనొక దా దా ఆంధార్  పలెల్ టూరి గృ ణిని. 
పుటిట్ నూరుతో పాటు మెటిట్ నూరు అదే కావడంతో నాకెంతో ఇషట్ మై న మా ఊరు 'గాంధీనగరం' 
లోనే ని సం. రకరకాల మొకక్లు పెంచడం, సరదాగా ఫోటోలు తీయడం, అపుప్డపుప్డూ 

బాల్ గు రాత్ ండడం నా య్పకాలు.  
నా బాల్ గు 'సతయ్పిర్ య' http://saisatyapriya.blogspot.in 

http://koumudi.net/comments/march_2014/march14_tenthclass_comments.htm

