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  “ఒరేయ, బుజిజ్గా! మాసాట్రుగోరు వచేచ్సారు. ఇంజన ఎయయ్రా, ఆలీసం అయియ్పోంది,” 
కేకేసాడు వెంకటార్వు. 

     “మాసాట్రు ఎపుప్డనాన్ ఆలీసంగా ఒతాత్రా! బామమ్రిద్నని నేను నీకు లోకువ. అందుకే నా మీద 
అరుతాత్వు,” అనుకుంటూ బుజిజ్ ఇంజన రూమ లోకి పరుగెతుత్కుని వెళిళ్ సీట్మర సామ్రట్ చేసాడు. ‘డుగ డుగ డుగ ‘ 
అనుకుంటూ గోదావరిలో మాసాట్రి పర్యాణం మొదలైంది. 

     ఆ సీట్మర రాజమండిర్ నించి భదార్చలం వెళేళ్వారిని దారిలో కూనవరం, పాపికొండలు చూపిసుత్ 
వెడుతుంది.  సుధీర మాసాట్రు కూనవరం బయలేద్రారు. అకక్డికి బసుస్లో కూడా వెళొళ్చుచ్ కాని అతనికి ఎనిన్సారుల్ 
వెళిళ్నా ఎనిన్ ఏళళ్నించీ వెళిళ్నా సీట్మర లో వెళళ్డమే ఇషట్ం. 

     ”అమమ్గారు, నానన్గారు బాగుండారాండి?” వెంకటార్వు పర్శన్తో పర్కృతిని, గాలిని ఆసావ్దిసుత్నన్ 
సుధీర ఆలోచనలకు గండి పడింది. 

     “ఆ… బావునాన్రు”, అంటూనె తనకంటె ముందే వచిచ్ కూరుచ్నన్అమామ్యిల గాంగ ని ఒకసారి 
చూసాడు.  

     ఇవాళరేపు అందరు చీరలు మానేసి పంజాబి డెర్సుస్లు వేసుకోవడం వలన ఎవరు అమామ్యిలో, 
ఎవరు అమమ్లో ఒకక్చూపులో తెలియడంలేదు. పైగా అతను ఒకక్డు కొంచెం దూరంగా పర్పంచానికి సంబంధం లేనటుల్ 
కూరుచ్నాన్డాయె! ఇంకోసారి చూడాడ్నికి సంసాక్రం అడుడ్ వచిచ్ంది. కాని వాళళ్ మాటలు అడపా తడపా అతని చెవిలో 
పడుతునాన్యి. 

     “చూడవే! ఎవరో దేవదాసులాగ ఉనాన్డు,” అంది ఒక పాప. 
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      “కాదు, తెలల్ లాలీచ్ పైజామలో బంగారుబాబు లాగ ఉనాన్డు”, అంది రెండో పాప. 
      “కాదే, మన సుధీర మాసాట్రిలా ఉనాన్రు,” అంది ఒక తెలిసిన, వినన్ కంఠం. 
     “ష, మాటాల్డకండి,” గదిద్ంచింది ఇంకో కంఠం. 
     “అందరూ మనలాగ మంచివాళుళ్, నెమమ్దివాళుళ్ ఉంటారా? తాటతీసి నిరభ్య కేసు పెటట్రూ?” 

అంది ఇంకొక ఆరింద. 
     వదద్నుకునాన్ వినిపిసుత్నన్ మాటలతో సుధీర బాధగ నిటూట్రాచ్డు. ఏ మనుషులకూ, వాతావరణానికి 

దూరంగా ఉంటునాన్డో వాళేళ్ మరల తన జీవితంలో తారసపడతారని అతను ఎపుప్డు అనుకోలేదు. కాని ఇపుప్డు అతను 
వాటనిన్టికీ అతీతుడు. తన పని, తన బాధయ్త ..అంతె. “వీళళ్గురించి తలుచుకోవడం అనవసరం,” అనుకునాన్డు. 
అయినా అతనికి గతం గురుత్ వచిచ్ంది. 

 
                   ******************** 
 
     “హాయ, గరల్స్, పరిగెతత్ండి. ఏమి తిని రాలేదా ఏంటి? ఈ కొంచెం పరిగెతత్కపోతె తరువాత అసలు 

గేమ ఎలా ఆడతారు?” ఉతాస్హపరుసుత్నాన్డు సుధీర సర. 
     “ఎకుక్వ ఎండలో ఆడితే నలల్గా అయిపోతానని, మా మమీమ్ ఆడొదద్ంది సార,” బుంగమూతి పెటిట్ 

గటుట్మీద కూరుచ్ని కాళుళ్ ఊపుతూ అంది సునంద. 
     “ఆడకపోతే డర్ముమ్లాగ అవుతావని చెపప్లేదా మీ మమీమ్? డియర ,” అనాన్డు సుధీర. 
     “ నిజమే సార,” సాగతీసూత్ పరిగెటిట్ంది సునంద. 
      వాళళ్ంతా పదవ తరగతి చదువుతునన్ ముదుద్గుమమ్లు. అతను వాళళ్ ఆటలు ఆడించే టీచర. 

అందగాడు. వేరె ఊరులో మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్నా అమమ్నానన్లను వదలి వెళళ్డం ఇషట్ం లేక ఆ పైరవెట సూక్లోల్ 
ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్డు. పైగా ఇంకొక కారణం సైనుస్ టీచర సునీత. ఇదద్రు ఒకరినొకరు ఇషట్పడి తవ్రలో పెళిళ్కూడ 
చేసుకుందామని అనుకునాన్రు. కాని ఇంకా అందరికీ చెపప్లేదు ఆమె వదద్ందని. 

     “తవ్రగా, తవ్రగా,” సుధీర అనడంతో అతనిని చూసూత్ వేగంగా ముందుకు పరుగెతిత్ కాలు మడతపడి 
కిందకి పడింది సునంద. 

     “అయొయ్, ఏమైంది,” అంటూ సుధీర వచిచ్ ఆమెను పటుట్కునాన్డు. అందరూ ఆమెవైపు చూడడంతో ఆ 
ఎటెనష్న సునందకి చాల నచిచ్ంది. ఇంకా సుధీర మీదకి కావాలని ఒరిగి పోయింది. కాని అతను అది ఏమి 
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పటిట్ంచుకోకుండ ఇంకొక అమామ్యి సహాయంతో మెలల్గ ‘సాట్ఫ రూమ’ కి తీసుకెళాల్డు. అకక్డ సునీత వాళళ్ని చూసి 
మొహం చిటిల్ంచింది.  

      “పాపం, తనకు కాలు బెణికింది,” అనాన్డు సుధీర  కంగారుగ. “సరే, సరే”, అని ఆమె అకక్డినించి 
వెళిళ్పోయింది. 

     ఆరోజు సాయంతర్ం సుధీర, సునీత రోజు కలుసుకునే చోట కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటుంటె అతని 
సెలోఫ్న మోగింది. “హలో సార, నేను సునంద,” అని వినగానె సునీత హావభావాలు మారిపోయాయి. “బై, సుధీర . రేపు 
కలుదాద్ం,” అని చకాచకా వెళిళ్పోయింది. 

     “ఈ సునందకి వారిన్ంగ ఇవావ్లి”, అనుకుంటు సుధీర కాల కట చేసాడు. మరలమరల రింగ, 
తరావ్త మెసేజ, “మీతో చాల మాటాల్డాలి సర,” అని. “సునీత చూసేత్, అమోమ్,” అనుకుని, “రేపు మటాల్డుతా,” అని 
జవాబు ఇచిచ్ ఆ మెసేజ లు అనీన్ తీసేసాడు. “జవాబు ఇవవ్కపోతె ఇంకెనిన్ పెడుతుందో ,“ అనుకుంటూ. 

     మరాన్డు సూక్లోల్ ”మీరు నాకు లెకక్లు చెపప్ండి సార. మీరైతే నెమమ్దిగా నాకు అరథ్మయేయ్టుల్ 
చెపుతారు. మా లెకక్ల మాసాట్రికి కోపం ఎకుక్వ,” అని అతనితో సునంద మాటాల్డుతోంది.   

“నాకు కుదరదు.నువువ్ వేరె ఎవరైన టీచర తో మాటాల్డుకో” అని సుధీర చెపుత్ండగా అకక్డికి సునీత వచిచ్ 
వాళిళ్దద్రినీ ఎగాదిగా చూసి వెళిళ్పోయింది.  

     “అబాబ్,”తల పటుట్కునాన్డు సుధీర. “అయొయ్, తలనెపాప్ సర, నా దగగ్ర మాతర్ ఉంది. మమీమ్ ఎపుప్డూ  
ఉంచుకోమని ఇసుత్ంది, బాగ లో ఉంది,  ఇవవ్నా?” అని మీదమీదకి వచేచ్సోత్ంది. 

     “నాకేం వదుద్. నువువ్ కాల్స కి వెళుళ్.” పంపించేసాడు సుధీర . కొంచెం బాధ పడుతూ వెళిళ్పోయింది 
ఆ అమామ్యి. 

     సాయంతర్ం ఇంటికి ఫోన, “ఎలా ఉంది సార మీకు?” అంటూ.  
సుధీర చెపాప్డు,”నువువ్ నాకు కాలస్ చెయయ్దుద్,” అని. కాని ఆమె వినదు. చేసూత్నె ఉంటుంది. 
 “చినన్ పిలల్, పరిక్షలు అయాయ్క ఎలాగు సూక్ల వదిలి వెళిళ్పోతుంది. అపుప్డు మానేసుత్ందిలే ,” 

అనుకునాన్డు అతను. ఇలా కొనిన్ రోజులు గడిచాయి.  ఆ ఊరుకోవడమే అతని కొంప ముంచింది. 
     ఒకరోజు ‘సాట్ఫ రూమ’ కి బంటోర్తు వచిచ్, “మిమమ్లిన్ పిర్నిస్పాల గారు తీసుకురమమ్నాన్రు,” 

అనాన్డు. సుధీర వెళేళ్సరికి అకక్డ సునంద వాళళ్ అమమ్ నానన్ ఇదద్రు ఉనాన్రు. 
     “వీడె సార,  వీడి ఫొటో పుసత్కాలోల్ పెటుట్కుని నా కూతురు చదువు మానేసింది.  రోజు ఫోనుల్, మెసేజుల్, 

అడిగితే,”వాడంటే నాకు ఇషట్ం “ అంటోంది.  మీరేమైనా చరయ్ తీసుకుంటారా ననున్ చూసుకోమంటారా? వీడి పుసత్కాలు 
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చూడండి, ‘సునీ సునీ’ అని ఎలా రాసుకునాన్డో? ఎంత ధైరయ్ంరా నీకు? నా కూతురుకే వల వేసాత్వా? నువెవ్ంత, నీ 
బతుకెంత?” ఇంకా ఏవో అవాకులు చవాకులు పేలుతు ఉంటే, సుధీర పిర్నిస్పాల కి విషయం చెపప్బోయాడు. 

      ఆయన వాళళ్కి సరిద్ చెపిప్ ఇంటికి పంపించేసి సుధీర తో అనాన్డు,”సార, తపుప్ఎవరిది అని నేను 
విచారించ తలుచుకోలేదు. అందుకే ఆడపిలల్లతో మాటాల్డుతునన్పుడు పది అడుగుల దూరం పెటట్మంటాను. ఇది ఒక 
పైరవేట సూక్ల. ఆయనకు చాల పలుకుబడి ఉంది, ఏమైనా చెయయ్గలడు. పోలీస రిపోరట్ ఇవవ్కుండా నేను ఆపగలను. ఇదే 
నేను మీకు చెయయ్కలిగేది. వీలైతె మీరు ఈ ఊరు వదిలి వెళిళ్పోతె మంచిది, తరావ్త మీ ఇషట్ం,”అనాన్డు. 

     ఆ పిర్నిస్పాల ఎంతో అనుభవం ఉనన్ వయ్కిత్. అతనికి తెలుసు. ఒక వయ్కిత్ ఒక సంసథ్తో పెటుట్కోకూడదని. 
అందునా ఆడపిలల్కి సంబంధించిన విషయం. యాజమానయ్ం ఇతని మాట వినరు. సూక్ల కి చెడడ్ పేరు వసుత్ందని 
భయపడతారు. వాళళ్కి ఏముంది? అవసరమైతే నాలుగు రూపాయలు ఎకుక్వ ఇచిచ్ ఇంకొక టీచర ని తెచుచ్కుంటారు. 
ఒక మంచి టీచర ని సూక్ల కోలోప్యి నాలుగు రోజులపాటు విదాయ్రుథ్లు ఇబబ్ంది పడతారు. తరువాత మామూలే.  

     అంతా అపరాధిలాగ చూసేసరికి, ఆఖరికి సునీత కూడ మొహం తపుప్కుని వెళిళ్పోయె సరికి అతనికి 
తన పర్పంచం ఆగిపోయింది అనుకునాన్డు. అతను ఆమెకు ఎంత చెబుదామనాన్ ఆమె అసస్లు అవకాశం ఇవవ్లేదు. ఏమీ 
తోచక తనకు పర్శాంతత ఇచెచ్ గోదావరి పర్యాణం చేసుత్ండగ సీట్మర కూనవరంలో ఆగింది. అతను అకక్డ 
దిగిపోయాడు.  

     తలిల్తండుర్లు ఎంత బర్తిమాలినా తిరిగి వెనకిక్రాలేదు. తనకు అకక్డే బావుందని, ఇషట్మైతే వాళళ్ని 
కూడ అకక్డికి వచేచ్యమని అనేవాడు. ఒకక్డే కొడుకు వలన వాళుళ్కూడ ఎకక్డో అకక్డ అతను సంతోషంగా ఉంటే అదే 
చాలనుకునేవారు. కనీసం కళెళ్దురుగ ఉనాన్డని అనుకుని అపప్డపుప్డు వచిచ్ వెడుతూ ఉండేవారు.  

       అతను అకక్డి వాళళ్లోల్ ఒకడిగా కలిసిపోయాడు.  అకక్డి పిలల్లకు పాఠాలు చెబుతూ ఎవరినీ తన 
దగగ్రికి రానీయక ‘మందిలో ఉంటూ ఒంటరిగా’, వాళళ్కి ఉపయోగ పడుతూ నిజమైన ‘మనీషి’ అయాయ్డు. అకక్డ 
‘మాసాట్రు’ అంటే అతనిని చూపిసాత్రు అంతా.  

       ఎపుప్డైనా పోలీసులు వచిచ్, “అనన్లు ఏమైనా ఇబబ్ంది పెడితే మాకు చెపప్ండి సార”, అంటారు. 
“పోలీసులు ఏమైనా ‘రుబాబ’ చేసేత్ మాకు జెపుప్ండిర్”, అని అనన్లు అంటారు. అనిన్ంటికి చిరునవేవ్ అతని సమాధానం. 
అలా పదిహేను సంవతస్రాలు గడిచాయి. అతను నలభైలలో పడాడ్డు. 

     ఇపుప్డింక తలిల్తండుర్లు పర్యాణం చేసె సిథ్తిలో లేరు. అందుకే అతను అపప్డపుప్డు రాజమండిర్ వెళిళ్ 
వాళళ్ని చూసి, అతనికి కావలిస్న సరుకులు తెచుచ్కుంటూ ఉంటాడు. 

               ******************* 
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     సీట్మర ఆగింది. దిగాక కొంచెం బడలిక అనిపించి సుధీర ఒక రాయి మీద కూరొచ్నాన్డు తన 

కుటీరానికి వెళెళ్ముందు. దూరంగా ఇదద్రు ఆడవాళుళ్ తన దగగ్రకు వసూత్ కనిపించారు. సునంద, ఆమె సేన్హితురాలు- 
లావణయ్. 

     “మాసాట్రు, ననున్ క్షమించండి. నాదే తపప్ని అపుప్డు చెపప్లేక పోయాను.” అంది సునంద. 
     “పోనేల్మామ్, ఫరవాలేదు. నువువ్ బావునాన్వు కదా! ఎంత మంది పిలల్లు? “ నవువ్తూ అడిగాడు సుధీర. 
     “ఒకక్ బాబు సార. సేన్హితులు అంతా ‘రీయూనియన’ అంటే, మరల అంతా సరదాగ కలవవచుచ్ 

కదా అని వచాచ్ను,” అంది ఆమె.  
“పదవే, పోదాం. మళీళ్ వాళెళ్వరైనా చూసాత్రు,” అంటూ లావణయ్ తనని అకక్డిన్ంచి తీసికెళిళ్పోయింది. 

నిజానికి సునందకి ఇంకా కొంచెం సేపు అతనితో మాటాల్డాలని ఉంది. 
     “అంటె ఇంకా నాదే  తపప్ని వాళళ్ంతా అనుకుంటునాన్రనన్ మాట. పోనెల్, అనవసరంగా ఆ 

అమామ్యిని ఆకరిష్ంచాను అనే అపరాధ భావన తొలిగింది,” సిథ్త పర్జఞ్తతో ఊరివైపు కదిలాడు సుధీర. 
     “ఇపప్టికీ ఎంత బావునాన్డె మాసాట్రు? అపప్టి పాంట టీషరట్ ల కంటే ఈ లాలీచ్పైజామాలో ఇంకా 

అందంగా ఉనాన్డు,” అంటూ తన మొదటి పేర్మని గురుత్ చేసుకుంది సునంద.  
     అందరి మనసులు తనకు తెలుసంటూ నరమ్గరభ్ంగా గోదావరి సాగుతోంది, గోదావరిలో సీట్మర 

సాగుతోంది భదార్చలంవైపు. 
                        
. 
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