సాఫ్ట్వేర్్‘ఇతి’హాస్యం్[1]
~ అద్దంకి అనంతరామయయ

2

సీరియల్: సాఫ్టవేర్ ‘ఇతి’హాస్యం [1]
రచన: అద్దంకి అనంతరామయయ
ప్రచురణ: కినిగె పత్రిక patrika.kinige.com
కాలం: జనవరి 2014
శాశ్వత లంకు:

http://patrika.kinige.com/?p=957

©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

సాఫ్టవేర్ ‘ఇతి’హాస్యం [1]

అద్దంకి అనంతరామయయ

patrika.kinige.com

3

అతయధికంగా అమ్ముడుపోయిన ఈ-పుస్తకంగా పేరు తెచుుకునన "రామ్॒@శ్ృతి.కామ"
రచయిత అద్దంకి అనంతరామయయ రాసిన రండవ హాస్య నవల ఈ "సాఫ్టవేర్ 'ఇతి'హాస్యం". ఇవాళ్టటతో
ఇది వారం వారం సీరియలైజ్ కానంది. ఇది మొద్టి భాగం.

సాఫ్టవేర్ ‘ఇతి’హాస్యం
డెబ్బఫ వేలు ఖరీదు చేసే కొతత బండి మీద్, డెబ్బఫ కిలోల బరువు ఉనన అజయ్ ఆఫీసుకి బయలు
దేరాడు. సాదారణంగా అజయ్ కోడి ఆరింటికి కాకుండా పదింటికి కూస్తత ఉంటంది. పద్కొండు,
పన్నండు గంటల మధ్యలో ఆఫీసుకి రావటం, ఏ అరధరాత్రి దాటాకనో ఇంటికి చేరటం అజయ్ కి
మామూలే.
అజయ్ , హార్్ వర్్ చేసే సాఫ్ట వేర్ ఇంజనీర్. కాలుష్యంతో నిండిన హైద్రాబాదులో కలుష్ం
లేని మనసుుతో ఉద్యయగం చేసుతన్ననడు. వారంలో ఐదు రోజులు నరకంలో
మిగిలన రండు రోజులు నిద్రలో గడుపుతూ ఉంటాడు. పనిలోకి దిగితే
ప్రపంచం

ఏమైపోయిన్న,

పాకిసాతనోత

క్రికెట్

మాయచ్

ఉన్నన,

పటిటంచుకోనివవని పరిసిథతులోో పనిచేసుతంటాడు. ఉద్యం పది ఇంటినంచి
రాత్రి పన్నండు దాక పనిచేయటం పరిపాటి.
మధ్యయహ్నం పన్నండింటికల్లో తన కారాయలయానికి చేరాడు.
సింహ్దావరం ద్గగర కొ్క్ కారుని ఆపి, క్షుణణంగా తనిఖీ చేసి కానీ
లోపలకి పంపటం లేదు. అజయ్ తన బండిని ఆపి, తలకునన శిరసాాణానిన
తీసి, తన గురితంపు బిళ్ళన భధ్రతా సిబఫందికి చూపించి, లోపలకి బండిని
పోనిచ్చుడు. ఈ సాఫ్ట వేర్ కారాయలయాలోో ఉద్యయగులకు ఉననంత రక్షణ /
భద్రతా, ఉద్యయగాలకు ఉండద్నేది స్తయం. ద్గిగతే రాలపోయే పళ్ళళ ల్లంటివి
ఈ ఉద్యయగాలనీన కూడాన. బండిని తాన రోజు ఉంచే చోటన పెటిట,
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అద్దంలో చూసి, తల దువివ, క చేతోత ల్లయప్ టాప్ బాయగుగని, ఇంకో చేతోత శిరసాాణానిన పటటకొని,
కారాయలయం లఫ్టట ద్గగరకు వచిు నిలబడా్డు. ఎనిమిది అంతసుతల భవనమది. అజయ్ పని చేసేది
అనినంటికన్నన పైన ఉనన అంతసుతలో. ఆ కారణం చేత అజయ్ తన కింద్ కొనిన వంద్ల మంది పని
చేసుతంటారని ఎపుడూ ఆనంద్పడుతూ ఉంటాడు. లఫ్టట కోస్ం ఎదురు చూస్తత ఉన్ననడు.
అపటికే అక్డ అమాుయిలు నిలబడి ఉన్ననరు. ఇద్దరి చేతులోో చినన చ్చటలంత సెలుో ఫోనలు
ఉన్ననయి. ఇంకో చేతిలో గురితంపు బిళ్ళలు ఉన్ననయి. జీను యాయంట, టీష్ర్ట లో ఇద్దరు అమాుయిలూ
తళ్తళ్ల్లడి పోతున్ననరు. అజయ్ ఇద్దరినీ తేరిపారా చూశాడు. అజయ్ స్రిగాగ చూసుతన్ననడా లేదా
అననటటగా ఆ అమాుయిలు కుడా అజయ్ వైపు చూశారు.
‚I was very busy when you called me‛ అననది క అమాుయి.
‚oh sorry, I thought you were free. Where were you?‛ అడిగింది రండో
అమాుయి.
‚I was at the theatre with Vimal‛
‚Oh! How was the movie?‛
‚Awesome yaar! A must watch movie, Amazing work by the cast &
crew‛
అంటూ ఇద్దరమాుయిలు మ్మదుద మ్మదుదగా ఇంగీషులో మాటాోడుతుంటే అజయ్ వింటూ
నిలబడా్డు. ఈ లోపు లఫ్ట రానే వచిుంది. అమాుయిలద్దరూ లఫ్టట లోకి వెళ్ళళరు. అజయ్ వాళ్ళని
అనస్రించ్చడు. వాళ్ళళ వాడిన పెరూపూమ వాస్న లఫ్ట అంతటా నిండిపోయింది. లఫ్టట పైకి కదిలంది.
అమాుయిలు మళ్ళళ మాటాోడుకోవటం మొద్లెటాటరు.
‚Where was the theatre?‛
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‚Been to Inorbit mall‛
‚Great that you guys got the tickets‛
‚Hmm, today I didn’t feel like coming to office, I hate coming to office
on monday‛
‚కదా! న్నకు కుడా‛ అని రండో అమాుయి అనటంతో అజయ్ అవాక్యాయడు. ఆ
ఆశ్ురయంలో ఉండగానే రండో అమాుయి, ‚అవున మండే చ్చల్ల వర్్ ఉంటంది‛ అంటండగా లఫ్టట
వాళ్ళళ దిగాలున అంతసుత రావటంతో, లఫ్టట తెరుచుకుంది. ఇద్దరూ మళ్ళళ ఆంగోంలో మాటాోడుకుంటూ
వెళ్టళపోయారు. ఇందాకటి నండి ఇద్దరూ ఇంగీోషులో ఇరగదీసుతంటే, ఉతతరం నంచి వచిున
ఊరవశులేమో అనకునన అజయ్ కి, వాళ్టళద్దరూ తెలుగు అమాుయిలని తెలుసుకొని తేరుకొనే స్రికి
చ్చల్ల సేపే పటిటంది. ‚ఏంటో ఈ అమాుయిలు, మాటాోడిన్న కానీ, మనమాుయిలో కాద్య
తెలుసుకోవటం కష్టంగా ఉంద్ని మనసుులో తిటటకున్ననడు అజయ్.
ఎనిమిద్య అంతసుతలో ఉనన భద్రతా అధికారికి తన గురితంపు బిళ్ళన మళ్ళళ చూపించ్చడు.
అజయ్ బాయగున కటికి రండుసారుో తనిఖీ చేసి అజయ్ ని లోపలకి అనమతించ్చడు.
తెలసినవాళ్ళంతా ‚గుడ్ ఆఫ్టర్ నూన్ అజయ్‛ అంటూ పలకరించ్చరు. అజయ్ కుడా వాళ్ోకి తిరిగి
‚గుడ్ ఆఫ్టర్ నూన్‛ చెప్తత మ్మందుకు కదిల్లడు. తన కూరుుండే చోటికి చేరి, శిరసాాణానిన, ల్లప్ టాప్
న, తన బలో మీద్ స్రుదతూ ఉండగా, ‚గుడ్ ఆఫ్టర్ నూన్ అజయ్‛ అంటూ పలకరించ్చడు డాలర్
బాబు భరత్. ‚మనం మధ్యయహ్నం తినే భోజనంలో గుడు్ ఉంటంది తపితే, మన జీవితాలలో గుడు్
ఎక్డుంది డాలర్ బాబు‛ అని అజయ్ అస్హ్నంతో అనటంతో భరత్ నవివ ఊరుకున్ననడు.
అజయ్ తన ల్లప్ టాపున మొద్లుపెటేట పనిలో ఉండగా తన ప్రక్న కూరుునే అమాుయి,
‚హాయ్ అజయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్ నూన్‛ అని నవువతూ పలకరించింది, ప్రియాంక సింగ్, పంజాబీ
అమాుయి, అంద్మైనది, తెలవైనది, పెళ్బోనది. వారాంతం బాగానే గడిచింద్ని తన పనిలోకి
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దూరిపోయాడు. క అరగంటకు డాలర్ బాబు వచిు, ‚తిందామా అజయ్‛ అని డాలర్ బాబు
అడిగాడు. ఇద్దరు కలసి తినటానికి అదే భవంతిలో ఉనన భోజనశాలకు వెళ్ళళరు.
‚డాలర్ బాబు‛ డాకటర్ ఫ్రీగా చూసాతడని జబుఫలు తెచుుకొనే రకం. పేరులోని డాలర్ ని
చూసేతనే అరధం అవావల, బాబుకి అమెరికా స్ంయుకత రాష్ట్రాలతో స్ంభంద్ం ఉంద్ని. పావుగంట
మాటాోడితే అందులో పది నిమ్మష్ట్రలు అమెరికా గురించే మాటాోడుతుంటాడు. అల్ల అని చెపి మనోడు
పుటిట పెరిగింది అమెరికాలో కాదు. పని మీద్ వెళ్టో, అమెరికాలో పది వారాల పాట అక్డ ఉండి
వచ్చుడు. అమెరికా వెళ్ళళదాకా కి్ంత బాగానే ఉండేవాడు. వెళ్టో వచ్చుక జన్నలు భరించలేనంతగా
మారాడు భరత్. ఇపుడు కొంత నయం కానీ, అమెరికా నండి వచిున కొతతలోో జన్నలకు నరకం
చూపించేవాడు.
ద్యశ్ ఎంతరా అని అడిగితే డాలరుకి రండు అని స్మాధ్యనం చెపేవాడు. దూరాలన
కిలోమీటరోలో గాక మైళ్ళలోో కొలచి చెపటం, పదే పదే ఇక్డి వాతావరణానిన, కాలుష్ట్రయనిన, ఇక్డి
మనషులన తిటేటవాడు. ఏ మాట చెపాలన్నన, ‘ఇదే అమెరికాలో అయితే’ అనో, ‘నేన అమెరికాలో
ఉననపుడు కసారి’ అనో మొద్లు పెటేటవాడు.
ఇద్దరూ భోజనం తీసుకొని, కూర్చుని తినటం మొద్లు పెటాటరు. ‚పచుడి చ్చల్ల బాగుంది కదా
అజయ్‛ అన్ననడు బాబు. ‚అమెరికా నండి తెపించిన ఆవకాయట!!‛ వెటకారం చేశాడు అజయ్.
‚ననన పిలవకుండా వచేుశారు, మీ కోస్ం వెతికి వెతికి వసుతన్నన‛ అననది గీత. అంద్మైన అమాుయి.
మాటాోడుతుంటేనే మ్మద్దదచేసుతంది. పేరుకు తగగటేట, వీళ్ళ మేనేజరు గీతన దాటడు, గీత మాటన
జమదాటడు. ‚వడి్ంచేవాడు మనవాడైతే, కడ పంకితలో కూరుున్నన వచిున లోటేమీ వుండద్నన
విష్యానిన వంట పటిటంచుకునన గీత, పని చేయటం ఎపుడో మానేసింది.. కానీ తనకు కావాలున
పనలు చేయించుకోవటంలో మాత్రం దిటట. ఈ విష్యంలోనే అజయ్ మేనేజర్ తో ఎపుడూ గొడవ
పడుతూ ఉంటాడు. ప్రతి సారీ మేనేజరు గెలుస్తత ఉంటాడు, అజయ్ రగిల పోతూ ఉంటాడు.
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‚నీ కోస్ం చూశాన గీత, మేనేజరుతో మాటాోడుతున్ననవు, కదిలంచటం ఎందుకులే అని‛
అన్ననడు డాలర్ బాబు. ‚అవునవున, ఇద్దరు మాటాోడుకుంటూ ఉంటే, మధ్యలో వచిు డిస్ాబ్ చేయటం
అమెరికాలో కూడా స్భయత కాదు‛ అని గీత నవవటంతో అజయ్ కి కూడా నవువ ఆగలేదు. భోజనం చేసి
ఎవరి పనిలో వాళ్ళళ మ్మనిగి పోయారు.
ఆ తరావత రోజు అజయ్ ని మేనేజరు పిలవటంతో తన గదికి వెళ్ళళడు. అజయ్ ని కూరోుమని
చెపాడు. ‚గీత, రండు వారాలు సెలవు మీద్ వెళ్ళతననది. కాబటిట తన పని కూడా నవేవ చూసుకోవాలు
ఉంటంది‛ అన్ననడు. ‚కష్టం సార్! అంత పని చేయటం‛, అన్ననడు అజయ్. ‚కష్టపడాల అజయ్, ఈ
వయసుులో ఎంత కష్టపడితే అంత మంచిది‛, అన్ననడు మేనేజర్. ‚కుద్రదు సార్, ఇపటికే చ్చల్ల పని
పేరుకు పోయి ఉననది. తన పని కూడా నేనే చేయటం అసాధ్యం, న్న వలో కాదు‛, అన్ననడు అజయ్. ఈ
విష్యం మీద్నే ఇద్దరికీ మాట, మాట పెరిగింది. ‚అంత ప్రేమ ఉంటే ఆ పనేద్య నవేవ చేయి‛ అని
చెపి విసురుగా బయటికి వచేుశాడు అజయ్.
మధ్యయహ్నం మూడు గంటలకు , అజయ్ కాఫీ తీసుకొని కూరుున్ననడు . తన పైఅధికారితో
జరిగిన గొడవతో చిర్రెతిత పోయి ఉన్ననడు . ‚ఏమి చేదాదం అనకుంటన్ననవు ?‛ అని డాలర్ బాబు
అడిగాడు, అజయ్ చేతిలో ఉనన సిగిరట్ అందుకుంటూ. ‚అదే ఆలోచిసుతన్నననరా! వాడు చెపినటో
తల వంచుకుని పని చెయయటం న్న వలో కాదు. న్నకొచిున కోపానికి , నరికేదాదమనిపించింది‛ అని
సిగిరిట్ డాలర్ బాబు ద్గగర నండి తీసుకొని గటిటగా పీల్లుడు .
‚ఈ కంపెనీకి రాజీన్నమా చేసాతవా ఏంటి కొంపతీసి?‛, ‚కంపెనీకి రాజీన్నమాన్న, అస్ులు
సాఫ్ట వేర్ ఉద్యయగమే మానేయాల అనకుంటన్ననన‛ అన్ననడు అజయ్ , ‚ మానేసి…‛ ‚అదే ఏమి
చేయాలో అరథం కాకనే ఆగిపోయా, లేద్ంటే ఈ పాటికి ఊరోో ఉండేవాడిని‛ అన్ననడు. ‚అదేంటిరా ?
ఈ కంపెనీ కాకపోతే ఇంకొకటి , సాఫ్ట వేర్ వద్దంటే ఎల్ల? వెనక ఆసిత ఎంతుందేంటి ?‛ ,ఆసిత పెద్దగా
లేదు రా,ఏద్య కటి చేయకపోతే పిచిు ఎకే్ల్ల ఉంది ! ఇవాళ్ ఏ వారం?‛ ‚బుధ్వారం‛. ‚ఈ
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వీకెండ్ ఇంటికి వెళ్ళళల, ఇక్డ మనశాశంతి లేదు‛ అన్ననడు అజయ్. ‚ఆ వెళ్ళళదేద్య ఇవాళ్ రాత్రికే
వెళ్ళళ. ఆ మనశాశంతి ఏద్య రండు రోజుల మ్మందే ద్దరుకుతుంది‛ అని డాలర్ బాబు చెపుతండగానే
అజయ్ మ్మఖం కొంచెం వికసించింది. ‚నిజమేరా ,ఆ ఆలోచనే రాలేదు? అంటూ తన కంప్తయటర్
ద్గగరకు చేరాడు. ఇంటరనట్ లో టికెట్ కోస్ం వెతకసాగాడు.
‚ఏ.సి బసుులో సీటో లేవురా‛ అన్ననడు అజయ్ దిగులుగా. ‚ పుటిట పెరిగింది ఏ.సి లో న్నయే ,
ఏ.సి లేకపోతే యాక్సు తో స్రిపెటట చెమట వాస్న రాకుండా, మామూలు బసుుకు చేయి
మాటాోడకుండా‛ అన్ననడు డాలర్ బాబు. ‚నిజమే ! ఏదీ కలసి రానపుడు ఏ.సి ఎందుకులే ‛ అంటూ
మామూలు బసుుకు టికెట్ తీసుకున్ననడు. ‚అంతా బాగానే ఉంది కానీ ,నవువ అడిగితే సెలవు
ఇసాతడంటావా? ‛ అన్ననడు డాలర్ బాబు అనమానంతో. ‚వాడిని ఎవడు అడుగుతాడు? రేపు
ఉద్యం ఫోన చేసి, జలుబనో, జవరమనో చెపాతన‛ అన్ననడు అజయ్.

[తరువాయి భాగం వచేు వారం]

సాఫ్టవేర్ ‘ఇతి’హాస్యం [1]

అద్దంకి అనంతరామయయ

patrika.kinige.com

