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పదో తరగతి పాసయేయ్టపుప్డికి నాకు 15 ఏళుళ్. 15 ఏట అడుగు పెటిట్న ఏడాదే ఇంటరోల్ చేరాను. రికారుడ్లోల్ ఒకేడాది తగిగ్ంచి బళోళ్ 
ఏశారు . 

చినన్పుప్డు మా ఊళోళ్ అందరూ బడికి ఎలాత్ంటే నేనూ ఎలాల్లిస్ందే అని పటుట్బటాట్ను.  అపుప్టికి నాకు రెండేళుళ్ నిండాయి. మాటలు 
ఏడాది కలాల్ వసేత్ సుమతీ శతకం పదాయ్లు ఏడాదినన్రకలాల్ అపప్జెపేప్దానన్ంట. 

ఇదంతా ఎవరి టైరనింగో చెపప్కక్రేల్దు.  
ఇంకెవరు ? మా నాయనమమ్ చిటెట్మమ్దే. 
రోజూ రాతుర్ళుళ్ ఆరు బయట మంచం మీద  పడుకుని ఆకాశమంతా చికక్గా పరుచుకునన్ నక్షతార్లిన్ చూసుకుంటా చిటెట్మమ్ 

చెపిప్నియయ్నీన్ వినేదానిన్. 
మరాన్డు ఎవరి ముందు ఆ పదయ్ం చెపప్మంటే ఆ పదయ్ం చెపేప్సేత్ అందరూ ఆశచ్రయ్పోయేవారు. 
బళోళ్ చేరక ముందే నా కనాన్ పెదద్ పిలల్లు చదివేయయ్నీన్ వినొచిచ్ ఇంటోల్ గడగడ చెపేప్దానిన్. ఇదంతా చూసి ఇంటోల్ వాళుళ్ 

భవిషయ్తుత్లో పేదద్ మేధావినై ఏదో చేసేసాత్మనుకునాన్రు. 
కానీ బాలమేధావిగానే వుండిపోయాను. కానీ ఆ తరవాత బాక బెంచ సూట్డెంట గా గొపప్ పేరు తెచుచ్కునాన్ను . 
కాకపోతే టెనత్ కాల్స లో ఎటాట్గో సుమారుగా ఫసట్ కాల్స తెచుచ్కునాన్ . మళీళ్ ఈ సుమారేంటి అని అంటారా.  
లెకక్లోల్ 37 మారుక్లు మిగతాయయ్నీన్ ఫసట్ కాల్స మారుక్లే ... 
అందుకే  టోటల  ఆ మాతర్ం కూసింత తగగ్దా ఏంటి ? ఇక కాలేజ సూట్డెంటన్యాయ్ను. 
కొతత్గా రెకక్లొచిచ్నటుట్ంది. అసలు టీనేజ కి వచిచ్న దగగ్రున్ంచే సోకులు మొదలైనియ . 
9 వ తరగతి నుంచి మరిర్పాలెంలో 104 ఏరియాలో నిదర్ గనేన్రు చెటుట్ కింద బడీడ్ లో టైలరుకి మా అమమ్ చదివే హిందీ మాగ జైనుల్, 

ఫిలింఫేర లు తీసికెలిల్ డిజైనుల్ చూపించి కుటట్మనేదానిన్. 
డారక్ సీ గీర్న బెల బోటమ పాంట అదే రంగు కోటు అంటే సఫారీ డెర్స టైపు కుటిట్ంచా. మా వాడు బొంబాయి టైలరల్ని మించి 

మాకీస్లు, సూటుల్ కుటేట్వాడు .మాకీస్లు అంటే ఈ రోజులోల్లాంగ ఫార్క అనొచుచ్. 
వైజాగ శివారులోల్ మా నానన్  బిర్క ఫాయ్కట్రీ పెటట్డంతో ఇలుల్ మారిపోయాం . 
దాంతో ననున్ దగగ్రలో వునన్ ఓ జూనియర కాలేజీలో చేరాచ్రు . 

కాలేజీ ౖట్ లే ...! 
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ఇక కాలేజీలో చేరినాక మా మరిర్పాలెం టైలరు కుటిట్న మాయ్కీస్ ఏసుకుని కాలేజీలోకి అడుగుపెటాట్నో లేదో " అడవి రాముడు " 

సినిమా టికక్టల్కి తోసుకునన్టుట్ ఆ కాలేజీ పిలల్లు అందరూ ననున్ చూడటానికి విరగబడాడ్రు. 
అపుప్టి వరకూ గరల్స్ హైసూక్లోల్ చదివిన నాకు కో ఎడుయ్కేషన కాలేజీ అలవాటు లేదు. 
అదీ ఊరి బయట వునన్ పలెల్టూరి కాలేజీ కి జీనత అమన టైపు డర్స ఏసుకెళేత్ ఎంత రచచ్ అవుతుందో ఊహించలేదు. పైగా నాకు 

సిగుగ్ పడటం బొతిత్గా అలవాటు లేదు . 
అపప్టివరకూ అకక్డి సుట్డెంటస్ గుండెలకి పుసత్కాలు అనించుకుని  వెళేళ్ ఆడపిలల్లనే చూశారు. 
వాళళ్ పిలిల్ కూతలిన్ , కిచకిచలని విని వాళళ్ కళళ్లోల్కి సూటిగా చూసి " ఏంటి ఎదవేవ్షాలా ?" అనడిగే ననున్ చూసి ఏం చెయాయ్లో 

వాళళ్కి అరధ్ం కాలేదు. 
కాకపోతే వాళళ్లోల్ చాలా మంది నా ఆరాధకులుగా మారిపోయారు. 
నేను కాలేజీ యూనియన ఎలక్షనల్లో సూట్డెంట యూనియన సెకెర్టరీగా 80 ఓటల్ మెజారిటీతో గెలిచాను. 
అపప్టివరకూ ఆడపిలల్లు లేడీస రిపర్జెంటేటివ లు గా తపప్ కాలేజీ సెకర్టరీగా ఎవరూ పోటీ చేసే సాహసం చెయయ్లేదు . 
ఇలా ఒక ఆడపిలల్ కాలేజీ ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేసి గెలవడం విశాఖ జిలాల్లోనే మొదటి సారేమో. 
కాకపోతే ఆ ఎనిన్కల పర్చారంలో పర్తయ్రుథ్లు నా మీద అవాకులు చవాకులు గోడల మీద రాశారు. అది చూసి నేను ఏడుపు మొదలెటిట్ 

విత డార్ అయిపోదామనుకునాన్ . 
కానీ నా సేన్హితులు సురేష , సతయ్నారాయణలు  
" ఇలాంటి వాటికి భయపడే దానివి ఎందుకు పోటీలో దిగావు "! అని తిటాట్రు . 
కాలేజీలో నా గెలుపు వారత్ వచిచ్న గంటలో గోడలనీన్ వైట వాష చేయించారు మా పిర్నిస్పాల రమాదేవి. 
ఆ తరవాత ఎనేన్ళళ్కో మా పిర్నిస్పాల రమాదేవి సిటీ బస లో కనిపించారు . 
అపుప్డు నేను నా పిలల్కి ఆమెని చూపించాను . 
అపుప్డు ఆమె  
" నీలాంటి ఆడపిలల్ కోసం పర్తి ఏటా ఎదురు చూసాత్ను. 
నీ కనాన్ మోడర్న డర్స లు వేసుకొసుత్నాన్రు... కానీ నీలా మోడర్న గా ఆలోచించే పిలల్ ఇంకా రాలేదు !" అనాన్రు . 

ఆనాడు నా గెలుపు కోసమే ఆమె వేచి వుండి, నేను గెలవగానే నా మీద పడిన మరకలిన్ తుడిపించారని తెలిసినపుప్డు నాకు ఐఏఎస 
పాసయినంత ఆనందం కలిగింది. 

   (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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