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కాలేజీలో చేరేటపప్టికి 14 నిండి 15 వ ఏట అడుగుపెటాట్ను. కానీ ఎపుప్డూ ఒక ఏడాది ఎకుక్వే చెపేప్దానిన్. ఎందుకంటే అసలు 
ఏజ చెపేత్ నమేమ్వారు కాదు.ఎందుకొచిచ్న గోల అని ఒకేడు ఎకుక్వే చెపేప్దానిన్. 

అపప్టికే పదహారేళళ్వయసు సినిమా చూశానేమో శీర్దేవిలా ఫీలయేయ్దానిన్. పనిలో పనిగా రంగు రంగుల పూలగొడుగు ఒకటి 
కొనాన్ను. లంగా వోణీలు కూడా ఇపుప్డు వేసుకోవటం మొదలెటాట్ను. 

ఈ కాలేజీలో చేరినపుప్డు అందరు ఆడపిలల్లిన్ ఏడిపించినటుట్ ననూన్ ఏడిపించబోయారు. మా బావ అపప్టోల్ ఎందుకో మా ఇంటి 
దగగ్రే వునాన్డు. మా నానన్ కి బులెల్ట మోటారు సైకిల వుండేది. అదేసుకుని ఒక రోజు వచాచ్డు. 

"మా మరదలిన్  ఏడిపించే వాళెళ్వరో రండి. రేపే మా లారీ కడప నుంచి వసాత్ంది. మీ సంగతి చూసాత్ం జాగర్తత్" అని చెపిప్ వెళాళ్డు. 
నిజంగానే మా బాబాయ, నానన్ కడప దగగ్ర ఎరర్గుంటల్ లో కర్షర పెటాట్రు. 
అకక్డికి వెళిళ్న మా లారీ ఇకక్డికి అకక్డ తీసేసిన కర్షర సామాను వేసుకుని వసాత్ంది. 
ఏదో బెదిరించడానికి ఆ సమయానికి తనకి అది గురొత్చిచ్ంది. పైగా మా నానన్ మాజీ సైనికుడని తెలుసు. 
ఆయన పరస్నాలిటీ, బులెల్ట చూసి ఆయన దగగ్ర తుపాకీ కూడా వుందనన్ పుకారు కూడా పర్చారంలో వుండటంతో నా జోలికి 

ఎవరూ వచేచ్వారు కాదు. 
కానీ అజాఞ్త ఆరాధకులు మాతర్ం ఎకుక్వయాయ్రు. కాలేజీ అయిపోయాక నేను ఇంటికి వచేచ్టపుప్డు ఆ ఆరాధకులు మాతర్ం తనున్లు 

తింటామనన్ భయం కూడా లేకుండా నా వెనకాలే వచేచ్వారు. 
వాళుళ్ నలుగురూ పాపం ఏ కామెంటుల్ చెయయ్కుండా బుదిధ్గా వచిచ్ మా ఇలుల్ అంత దూరాన వుండగా వెనకిక్ వెళిళ్పోయేవారు. 
వాళుళ్ ఏమీ పర్మాదమైన మనుషులు కాదని కొనాన్ళళ్కి అరధ్మైంది. 
కానీ  ఎపుప్డూ మాటాల్డేదానిన్ కాదు .  
ఒకక్సారి మాతర్ం " మీరు నా వెనక ఎందుకు వసుత్నాన్రు ?" అని అడిగితే " ఈ రోడుడ్ మీ ఒకక్రిదీ కాదు కదండీ ? "అనాన్డు 

గుండు. వాడికి నేను పెటిట్న పేరు అది. 
కాలేజీలో చేరిన కొతత్లో గుండుతో వచేచ్వాడు. తరవాత జుటుట్ పెంచినా గుండుగానే మిగిలిపోయాడు. 
ఈ నలుగురిలో పెదద్వాడు గునాన్,  చినాన్డు పాల. తరవాత కొనాన్ళళ్కి ఇంకాసత్ సేన్హితులయాయ్రు. వాళుళ్ నా సైనస్ రికారుడ్లు 

అందంగా రాసి బొమమ్లేసి ఇవవ్డం . 

ౖ క్ "లబ్ డబ్ " 
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కెమిసతరీ లాబ లో సహాయం చేయడం చేసేవరకూ వచాచ్రు. వాళళ్కు నేనా అవకాశం ఇవవ్డమే వాళళ్ అదృషట్మనన్టుట్గా ఏ పని 

చెపిప్నా చిటికెలో చేసేసేవారు . 
నేను ఎలక్షనల్లో నించునన్పుప్డు నా అసలు ఫెర్ండస్ సతయ్నారాయణ, సురేష , సూరయ్కుమారి, నాగలకిష్, రమణమమ్లు. నాతో పాటే 

వుండేవారు. కానీ నా అనుచరులుగా మాతర్ం ఈ గుండు బాయ్చ వుండేది. 
అసలు చినన్పప్టి నుంచి ఆడపిలల్లు నాకు దూరంగానే వుండే వారు. వాళళ్లా అచచ్ంగాయలు, చింతపికక్లు ఆడడం రాదు . 
పోనీ చుకక్ల ముగుగ్లు వేయడమనాన్ వచాచ్ అంటే అవంటే నాకు లెకక్ల కనాన్ భయం. పూలు మాల కటట్డం రాదు. ఇవనీన్ రాని 

నాతో  ఏ ఆడపిలల్ మాతర్ం సేన్హం చేసుత్ంది . 
పోనీ కాలేజీకి  వచాచ్కయినా తలొంచుకుని మొగ పిలల్ల కామెంటుస్కు సిగుగ్పడుతూ కాల్సులోల్ మీటింగులు పెటుట్కుని " వాడు అలా 

అనాన్డే ... వీడు ఇలా అనాన్డే వెధవ !"అని అబాబ్యిల  కబురుల్ చెపుప్కునే బాయ్చ అంటే  నాకు అసలే మంట. 
దీనితో ఆడ సేన్హితులు అరకొరగానే వుండేవారు. 
ఈలోగా సైక్ లాబ గోల ఒకటి మొదలయియ్ంది. 
ఆకాశం నుంచి సైక్లాబ ఎకక్డయినా పడవచచ్ని పేపరల్లో వారత్లు తెగ వచాచ్యి. మొతత్ం దేశంలో జనం అపుప్లు చేసి మరీ 

విందులు చేసుకునాన్రు . 
ఎలాగూ అది నెతిత్న పడితే చసాత్మని ఈ లోగా ఇషట్మైనవనీన్ తినెయాయ్లని కొందరు కోళళ్ని కోసుకుని గారెలు వండుకుని తినేశారు. 
ఈ గోల జరుగుతుండగా కాలేజీకి సెలవులు. మా ఇలుల్ వూరికి దూరంగా పొలాలోల్ వుండేది. మా బిర్క ఇండసీట్ర్ దగగ్రే అందులో 

పనిచేసే వాళళ్ ఇళుళ్ మా ఇలుల్ తపప్ వేరే ఏమీ వుండవు. 
ఒక రోజు పొదుద్నన్ నేను వసారా  కూరుచ్ని పేపర చదువుతూ బయటకి చూశాను. మా గుండు బాయ్చ తచాచ్డుతూ కనిపించారు . 
"అమామ్!  మా కాలేజీ వాళుళ్ వచాచ్రు ... ఏంటో మాటాట్డి వసాత్నని " వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. 
" ఏంటి అందరూ ఇటొచాచ్రు ?" అని అడిగాను. 
" పేపర చూశారా ! ఇవావ్ళే సైక్లాబ పడుతుందంట !" అనాన్డు గుండు. 
"అయితే " అనాన్ను .   
" సైక్ లాబ ఎకక్డ పడతందో తెలియదుకదా !ఒకేళ అది ఇకక్డ పడితే ఇకక్డే చచిచ్ పోదామని " ... నసిగాడు గుండు. 
మిగతా వాళుళ్ తలలూపారు. 
ఇక నేనేం చెపాప్నో వాళెళ్పుప్డు వెళాళ్రో నాకు తెలియదు. 
వారికి అవే చివరి క్షణాలయితే ఆ క్షణాలు నాతో అంతమవావ్లనన్ వారి కోరిక వినాన్కా ఏం మాటలుంటాయ ! 
అమలిన పేర్మకు ఉదాహరణగా కొందరు మిగిలిపోతారంతే ! 
 

                                   (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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