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మిస
ట్ రీ మావయయ్
నేను ఎంపీసీ గూర్ప తీసుకోటమే పెదద్ అరాచకం. పదో తరగతి లెకక్లోల్ 37 మారుక్లు వచిచ్నాళళ్ని ఎవరనాన్
ఎంపీసీలో చేరుసాత్రా ? నలుగురికీ నచిచ్నది నాకసలే నచచ్దురో టైపు నానన్ కదా !
పైగా ఆయనకి లెకక్లు రానివాళుళ్ మనుషులే కాదనే భావం బలంగా వుండటం నా పార్ణం మీదకొచిచ్ంది.
అసలు మా ఊళోళ్ ఏడో తరగతి వరకూ మా మసాత్న వలీ మాసాట్రు లెకక్లిన్ రుబిబ్ంచేవారు. అపుప్డు ఎపుప్డూ
ఫసట్ మారుక్లే !
వైజాగ అమామ్ నానన్ దగగ్రికి వచాచ్కా అటాట్ రుబుబ్డు లేక నెమమ్దిగా వెనకపడాడ్ను. ఆ పడటం పడటం మళీళ్
లేవలేదు. లెకక్లు అనే పదం వింటే గుబులు అని వినపడటం మొదలైంది.
అటాట్ంటి ననున్ ఎంపీసీ లో చేరేచ్ సాహసం చేశారు. నానన్ కోరిక తీరేచ్సి సినిమాలోల్లా ఇంజినీరిన్ అయిపోయి
ఆయన ఆనందబాషాప్లు రాలుసుత్ంటే తుడుచుకోవడానికి కండువా లేని మోడర్న నానన్కి కరీచ్ఫ ఇచిచ్ కళుళ్
తుడుచుకోమందామని ఊహించేసుకునాన్ను.
ఇంటరీమ్డియట మేథస్ కి లెకచ్రర పర్కాశరావు మాసాట్రు.
ఆయన ఒక ఏంగిలోల్ ఎన టీ ఆర లాగా ఇంకో ఏంగిలోల్ దాసరి నారాయణరావు లా వుండేవారు. మేం మాతర్ం
మా మాసాట్రంటే వునన్ అభిమానంతో యుగపురుషుడు అని పిలుచుకునేవాళళ్ం.అది ఎనీట్ఆర సినిమా లెండి.
ఆయనకీ వాళళ్కి ఒకే ఒక పోలిక బొజజ్ , చాటంత బెల వునన్ పాయ్ంట.
ఆయన లెకక్లు చెబుతూ జూటుట్ ఎగరేసి, చేతోత్ సరుద్కునే సట్యిల ఏ హీరోకీ తీసిపోదు. కాల్స అయేయ్ వరకూ ఆయన
మేనరిజమస్ చూసేత్ ఏ కామెడీ సినిమా చూడకక్రలేదు.
లెకక్లు కాలేజీలో కాకుండా పైరవేటోల్ కూడా చెపేప్వారు. నేను టూయ్షన కి వెళేళ్దానిన్. పొదుద్నేన్ టూయ్షన,
మధాయ్హన్ం షిఫట్ కాలేజీ.
పొదుద్నేన్ ఇంటి నుంచి ఒక కిలో మీటర నడిచి బస ఎకిక్ టూయ్షన కి వెళేళ్దానిన్.
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అపుప్టికే మాసాట్రు టూయ్షన మొదలెటేట్సేవారు.నేను గిర్ల తలుపులు తోసుకుని గదిలోకి అడుగుపెటట్క ముందే
ఆవిడ వచిచ్నటుట్ందోయ !అని చెపేప్సే వారు.
అంటే గిర్ల తోసే ఫోరస్ ని బటిట్ ఆయన చెపేప్సేవారు. అదే టూయ్షనిక్ మిగతా మా కాల్సేమ్టస్ చాలా మంది
వచేచ్వారు.
వాళళ్లోల్ పారుధ్ ఒకడు. పారుధ్ అసలు నాకోసమే ఈ కాలేజీలో చేరాడనన్ పుకారు వుండేది.
అది నిజమో కాదో గానీ టూయ్షనోల్ మాతర్ం నాకోసమే చేరాడనేది నాకే కాదు మాసాట్రికి కూడా బలమైన నమమ్కం.
అందుకే పారుధ్ టూయ్షనోల్ అడుగుపెటట్గానే నువొవ్కడివోయ ! విలనాల్ దాపురించావ !! అనేవారు.
ఆయన ఎందుకలా అంటునాన్రో మిగతావాళళ్కి తెలియకపోయినా నాకు అరధ్మయేయ్ది.
నేను టూయ్షన అయాయ్క ఇంటికి మళీళ్ నడిచి వెళళ్లేక మధాయ్నన్ం కాలేజీకి వెళళ్డానికి అకక్డకి దగగ్రలో వునన్ మా
చుటాట్ల ఇంటోల్ వుండేదానిన్.
అకక్డికే అమమ్ భోజనం కాయ్రేజీ పంపించేది.
నేను టూయ్షన కి ఏ కలర డర్స వేసుకుంటే ఆ కలర చూసి మధాయ్హన్ం పారుధ్ కాలేజీకి వసాత్ ఆ కలర డర్స వేసుకు
రావడం మొదలెటాట్డు.
పొదుద్నేన్ నేను తెలల్ లంగా ఓణీ వేసుకెళేత్ వాడు తెలల్ డర్స వేసుకుని తయారయేయ్వాడు. ఎరర్ వోణీ అయితే వాడూ
ఎరర్ చొకాక్ వేసుకునేవాడు.నిజానికి నేనూ దీనిన్ సరదాగానే తీసుకునాన్.
కానీ అది కాలేజీలో పెదద్ చరచ్గా మారిందని కొనాన్ళళ్కి గానీ తెలియలేదు.
ఒక రోజు మా వైస పిర్నిస్పాల, ఇంగీల్ష టీచర రమాదేవిగారు ననున్ కాల్స అయాయ్క బయటకి పిలిచారు.
“ఏంటమామ్య ! ఇదేమనాన్ బాగుందా ? మీ అమామ్నానన్కి తెలుసా !
అసలు మీ నానన్ గారిని రమమ్ను మాటాల్డాలి’ అని చెపిప్ సాట్ఫ రూంలోకి వెళిళ్పోయారు.
మా నానన్ని వెంటపెటుట్కుని వెళాళ్ను.
“ మీ అమామ్యికి కొంచం చెపుప్కోండి ‘ అంది ఆవిడ సీరియస గా.
“ఇదద్రూ ఒకే డర్స వేసుకుని కాలేజీకి వసుత్నాన్రు’ అని చెపిప్ంది ఆవిడ.
“ పొదుద్నేన్ మా అమామ్యి వేసుకునన్ డర్స చూసి వాడు వేసుకొసేత్ దీని తపుప్ ఏంటో మీరే అలోచించండి ‘ అని
నానన్ అనాన్రు.
ఆ తరావ్త నానన్ ఆ సంగతే మరిచిపోయారు.
ఒక రోజు ఒళళ్ంతా దెబబ్లతో పారుధ్ నా దగగ్రికి వచాచ్డు.
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“ ఏవండీ ! నా మీద కోపం వుంటే చెపొప్చుచ్ కదండీ, ఇలా కొటిట్ంచకపోతే” అనాన్డు దీనంగా...
"అదేంటి నేను కొటిట్ంచానా !” అని తెలల్బోయాను.
"అవునండీ ! ఎవరో మీ మావయయ్ అంట ! నా మేనకోడలి వెంట పడతావా? అని రాళుళ్ విసిరి మరీ కొటాట్డండీ
బాబూ ' అని ఏడుపు మొహం పెటాట్డు.
నాకే తెలియని నా మావయయ్ ఎవడోగానీ "పాపం పారుధ్"!!

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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