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గెలుపు
అసలు కాలేజీ వాతావరణం నాకు కొతత్గా వుండేది. చినన్పప్టి నుంచి మా పెదనానన్ తో పాటు రచచ్ బండల మీద కూరోచ్వడం
అలవాటు.
'మొగరాయుడలేల్ నీకికక్డ ఏం పనే ? తోటి ఆడపిలల్లు ఎవరనాన్ ఇటాట్ వసత్నాన్రా?' అని మా మావయయ్ వరసయేయ్ ఆయన అనేవాడు.
పెదద్యాయ్కా వైజాగోల్ ఆడపిలల్ల సూక్లు. అంతే గానీ కో ఎడుయ్కేషన కాలేజీలో ఎటాల్ వుండాలో అసలు తెలియదయేయ్.
అదేంటో నాకు చినన్పుప్టి నుంచి మగ పిలల్లే ఫెర్ండస్ అయేయ్వారు. కొందరు దించిన తల ఎతత్ని ఆడ పిలల్ల బాయ్చ మాతర్ం నా ధాటికి
భయపడి నా జోలికి వచేచ్ వారు కాదు.
సూరయ్కుమారి, నాగలకిష్, రమణమమ్ మాతర్ం నా వెనకాలే వుండేవారు.
నాగలకిష్ , నేనూ ఎంపీసీ కాబటిట్ ఇదద్రం ఒకే టూయ్షన కూడా. ముఖయ్ంగా కాలేజీలో అంతా నా వేషధారణ చూసి చెవులు
కొరుకోక్వటం మొదలెటాట్రు .
సరే ఇలాకాక్దని ఆ మాయ్కీస్లను లంగా లాగా వేసుకుని ఓణీలు వేసుకోవడం మొదలెటాట్ను.
మా బేబతత్మమ్ ఇచిచ్న ఎరర్ రంగు సమో శాటిన కాల్త ని మాయ్కీస్ లా కుటిట్ంచాను. దానిపైన ఎరుపు పసుపు చారల్ ఓణీ ,ఎరర్ జాకెటుట్
వేసుకుని కాలేజీలో కి అచచ్మైన ఆడపిలల్లాగా అడుగు పెటట్గానే కురార్ళళ్ంతా ఆరాధనగా నా వంకే చూడటం మొదలెటాట్రు.
ఒక టీనేజ ఆడపిలల్కి అంతకంటే గరవ్ం ఏముంటంది?
నా ఫాలోయింగ చూసి తల ఎతత్ని ఆడపిలల్ల బాయ్చ మాతర్ం మూతి తిపుప్కుంటా ఎలాత్ంటే నవొవ్చిచ్ంది.కాలేజీ యూనియన ఎలక్షనస్
నోటిఫికేషన వచిచ్ంది.
మా కాలేజీ కి నేను జెనరల సెకర్టరీగా నిలబడాలని అలోచన రాగానే నా ఫెర్ండస్ సురేష , సతయ్నారాయణ ఉతాస్హంగా సరే
అనాన్రు.
ఇంకేముంది ఎలెక్షనల్ సందడి మొదలైంది.
ఇంటికెలిల్ నానన్ తో చెపాప్ను.
ఆయనేమీ దానన్ంత పటిట్ంచుకునన్టుట్ కనబడలా.
" నానాన్! పాంపేల్టస్ వేయించాలి డబుబ్లు కావాలి " అనగానే "తీసుకో "అనాన్రంతే !
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పాంపేల్ట తయారయియ్ంది .
అదీ ఇంగీల్ష లో ...దాని అరధ్ం ఇదీ
"చుకాక్ చుకాక్ కలిసేత్ నదీ పర్వాహం అవుతుంది. ఇటుక ఇటుకా పేరిసేత్ భవంతిగా మారుతుంది. ఓటు ఓటూ కలిసేత్ షరిమ్ల

గెలుసుత్ంది."
ఇవనీన్ బస ల మీద అంటించడం మొదలెటాట్ం.
ఆ బస డైరవరుల్గా చేసే వాళుళ్ "అమామ్ ! మీరు పోటీ చేసత్నన్టుట్ మా ఓనర గారికి " అంటే మా నానన్ కి తెలుసా అనడిగేవార .
నేను పర్చారం చేసినపుప్డు ఆ ముందటి ఏడు సెకర్టరీ గా చేసిన పర్కాష పర్శన్లు వేయడం మొదలెటాట్డు.
" నువువ్ ఆడపిలల్వి ఇది రౌడీ కాలేజీ, ఎపుప్డు ఏమవుతుందో తెలియదు. గొడవలైతే ఎకక్డికైనా వెళాళ్లిస్ రావచుచ్ నువువ్ రాగలవా?"
అనాన్డు.
"ఏ నువువ్ వెళళ్గలిగినపుప్డు నేను మాతర్ం ఎందుకెళళ్లేను ?" అని ఎదురు పర్శన్ వేశాను.
మొతాత్నికి సాథ్నిక రాజకీయ నాయకుల అనుకూలమైన వరగ్ం తరఫున నించునన్ అబాబ్యి పైన 80 ఓటల్ మెజారిటీ తో గెలిచాను.
మా పర్కాష నోటోట్ ఏ నలల్ మచచ్లునాన్యో గానీ వాడు అనన్దే జరిగింద .
గోపాలపటన్ం నుంచి పెందురిత్ వచేచ్ బస ఎకిక్న మా కాలేజీ కోతులు కండకట్ర రికారడ్ ని కిటికీలో నుంచి ఎటో విసిరేశారంట.
వెంటనే మిగతా పాయ్సింజరల్ను దించేసి మా కాలేజీ వాళుళ్ ఓ పది మందిని డైరెకట్ గా పోలీస సేట్షన కి తీసికెళిళ్ అపప్గించారు.
కండకట్ర ఆరీస్ పడేయడం కిర్మినల కేసు కిందకి వసత్ందంట. విషయం తెలియగానే నేను కాల్సు ఎగొగ్టిట్ నా సేన్హితులని వేసుకుని
పోలీస సేట్షన కి బయలేద్రాను. సాకాష్తూత్ మా పర్కాష ఏడుపు మొహంతో కనిపించాడు . పోలీస కేసయితే నా జీవిత వృధా.
మా నానన్ ఉదోయ్గం నాకు వసుత్ంది కానీ పోలీస కేస వుంటే ననున్ డిస కావ్లిఫై చేసాత్రు.
కొంచం కేస కాకుండా చూడండి అని ననున్ మా పెర్సిడెంట ని బతిమాలాడు. ఎసఐ తో వాదించడం మొదలెటాట్ను .
అసలు మా వాళేళ్ విసిరేశారనడానికి సాక్షయ్ం ఏదని అడిగితే " ఏంటమామ్ నీ గోస ! సీఐ దొరగారొసత్నాన్రు , అపుప్డు చెపుప్" అనాన్డు.
సీఐ గారు రానే వచాచ్రు. మా వాళళ్ంతా అకక్డా ఇకక్డా నకాక్రు. మా పెర్సిడెంట కూడా సార సార అని వినయాలు
ఒలకబోసుత్నాన్డు.
ఈ లోగా బొతిత్గా భయం అంటే అరధ్ం తెలియని నేను ఆయన ముందుకు దూసుకెళాళ్ను.
టేబుల మీద కూరుచ్ని లాఠీ తిపుప్తునన్ సీఐ గారు దునన్పోతు మీద కూరుచ్నన్ యమధరమ్రాజులా గంభీరంగా కనిపించారు.
నేను మాతర్ం అపుప్డే అధికారంలోకి వచిచ్న పారీట్ ఎమెమ్లేల్ లాగా రెచిచ్పోయాను.
ఆయన పేరు కిర్షణ్ంరాజు గారంట.
"చూడండి ! మీరు మా వాళళ్ని వదిలెయయ్ండి, ఇంకెపుప్డూ వాళుళ్ ఏ తపుప్ చెయయ్రని నేను రాసిసాత్ను. పాపం వాళళ్ కాండకట్ మీద
మచచ్ పడతంది. ఒకేళ ఆళుళ్ తపుప్ చేసేత్ అపుప్డు ననున్ అరెసట్ చెయయ్ండి" అంటా ఆవేశంగా అనాన్ను.
"ఆయన అసలే కోపిషిట్ అంట, మీరు వూరుకోండి " అని మా పెర్సిడెంట మొతుత్కుంటనాన్ సీఐ గారితో వాదనేసుకునాన్ను.
చితర్ం రాజు గారికి నా మీద కోపం రాలేదు.
"సరేల్మామ్ ! వదిలేసాత్ను మళీళ్ వాళుళ్ ఇలాంటి తపుప్ చేసేత్ నినున్ అరెసట్ చెయయ్మంటనాన్వ నీ కాండకట్ సంగతి ఆలోచించుకునాన్వా?"
అని నవువ్తూ అడిగారు.
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"ఏమో ముందు వాళళ్ని వదిలెయయ్ండి" అని బతిమాలాను.
ఆయనకీ నా ఈడు కూతురు వుండే వుంటుంది.
"ముచచ్టగా వునాన్వు ఎందుకమామ్ ఈ గొడవలు నీకు" అని మందలించాడు .
మొతాత్నికి రాతిర్ 9 గంటలకి వాళళ్తో క్షమాపణ చెపిప్ంచి వదిలారు .
ఆ మరాన్డు కాలేజీకి వెళిళ్న ననున్ చూసి పర్కాష ఎపప్టిలా టీజింగ చెయయ్కుండా మౌనంగా వుండిపోయాడు .
ఆ మౌనం నా గెలుపుని ఒపుప్కుంటునాన్నని చెపిప్నటట్నిపించింది.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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