సాఫ్ట్వేర్్'ఇతి'హాస్యం్[3]
~

2

సీరియల్:్ సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[3]
రచన:్
ప్రచురణ:్కినిగె్త్రిక్patrika.kinige.com
కాలం:్ జనవరి్2014
శాశ్వత్లంకు:్ http://patrika.kinige.com/?p=966
©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)

సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[3]

కినిగె

patrika.kinige.com

3

సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[3]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ ఇది్మూడవ్భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
మానేజరు్ గొడవతో్ మనస్తు్ బాగోక, అనుకుననట్టటగానే్ అద్దంకి్ యనం్ అయ్యయడు.్ తాను్
అరగంట్ మ్మందుగా్ వస్తత్ తన్ బస్తు్ రావాలున్ స్మయ్యనికన్న్ గంట్ ఆలస్యం్ అని్ చెపటంతో,
చేస్తది్ ఏమి్ లేక, వచ్చు్పోయే్ బస్తులను్ లెక్కేస్తత్ నిలబడ్డాడు.్ ‚బస్్ సాటప్్ లోనే్ ఉన్న్ డ్డడీ!్ బస్తు్
గంట్ఆలస్యం్అట, అది్వచ్చుక్చేసాతను‛ అని్ఫోనులో్మాట్లాడుతునన్ఒక్అంద్మైన్అమాుయి్
అజయ్్కంట్డంది.్ఆస్కితగా్అజయ్్ఒక్చెవి్అట్ట్వైపు్వేసాడు.్‚ఏ్విషయం్మెయిల్్చేసాతమని్
చెప్పపడు.్ నేనైతే్ బాగానే్ చేశాను‛ అని్ వినడంది.్ ఇంజనీరింగ్్ అయిపోయి్ ఉద్యయగ్ ప్రయతనంలో్
ఉననద్నన్ విషయం్ అరథమైంది్ అజయ్్ కి.్ ‚ఉద్యయగం్ వచేుదాకా, అది్ రాలేద్నన్ బాధ్ మాత్రమే్
ఉంట్టంది.్వచ్చుక్అస్ులు్బాధలు్మొద్లవుతాయి‛ అని్మనస్తలో్అనుకున్నడు్అజయ్.
ఆ్అమాుయిని్పైనుండ్కింద్్దాక్తన్కళ్ళతో్సాేన్్చేయటం్మొద్లు్పెట్లటడు.్ ‚ఇపుపడే్
షోరూమ్ నుండ్ వచ్చున్ వోలోవ్ బస్తులాగంది‛ అనుకున్నడు.్ పోలక్ బాగోలేకపోయిన్్ అమాుయి్
బాగంద్నన్ విషయం్ అరథం్ అవావల.్ అజయ్్ తనని్ చూడటం్ ఆ్ అమాుయి్ కూడ్డ్ గమనించ్చంది,
అజయ్్ ని్ తిరిగి్ చూడటం్ మొద్లు్ పెట్టంది్ .్ ‚టం్ బాగలేనపుపడు్ కూడ్డ్ మన్ టమింగ్్ బాగానే్
ఉననదే‛ అని్మనస్తలో్అనుకున్నడు.్కాస్తట్కి్ఆ్అమాుయి్అజయ్్ద్గగరకి్వచ్చు్‚మీరు్అజయ్్
కదా!్ న్్ పేరు్ లావణయ్ గరుతట్లటరా?‛ అననది.్ ఆశ్ురయంతో్ ‚ఇందాకట్్ నుండ్ అదే్ చూస్తతన్న్
ఎకేడో్ చూసినట్టటననది, గరుతకు్ రావటం్ లేదు‛ అన్నడు.్ ‚మీరు్ R N E C కాలేజీలో్ మాకు్
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సీనియర్్ సార్.్ మాకు్ మీరు్ కాయంస్్ ట్రైనింగ్్ కూడ్డ్ ఇచ్చురు‛ అననది, అజయ్్ ఆశ్ురాయనికి్ తెర్
దించుతూ.
‚అదీ్ స్ంగతి!్ మనద్గగర్ ట్రైనింగ్్ తీస్తకున్నక్ ఇంక్ ఉద్యయగం్ ఏమొస్తతంది?‛ అని్
మనస్తులో్ అనుకొని, ‚ఓ్ నైస్్ , ఏమి్ చేస్తతన్నవు్ ఇపుపడు?‛ అని్ అడగాడు.్ ‚ కాయంస్్ లో్ జాబ్్
రాలేదు్మీకు్లాగా, అందుకని్జాబ్్ట్రై్చేస్తతన్న?‛ అననది.్‚ఇంకా్మ్మతయం్కంపెనీలోనే్చేస్తతన్నరా్
మీరు?‛ అని్ అడగింది.్ ‚అవును్ అకేడే్ చేస్తతన్నను‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚హే, నిషా్ అకే్ ఎలా్
ఉననది? ఎపుపడు్ మీ్ పెళ్లా, ఆల్రెడీ్ చేస్తస్తకున్నరా?‛ అని్ అడగింది, అంద్మైన్ తనకళ్ళను్ పెద్దవి్
చేస్తత.్‚ తను్బాగానే్ఉననది.్పెళ్లా్ గరించ్చ్ఇంకా్ఏమి్అనుకోలేదు‛ అన్నడు.్ఈలోగా్నిషా్ఫోన్్
చేసింది, బస్తు్ ఎకాేవా?‛ అని్ .్ తన్ బస్తు్ ఆలస్యం్ అయిన్ స్ంగతి, లావణయ్ రిచయం్ అయిన్
స్ంగతి్ వివరించ్చడు.్ నిషా్ కూడ్డ్ లావణయ్ తో్ మాట్లాడంది.్ ఇంతలో్ బస్తు్ కుడ్డ్ రానే్ వచ్చుంది.్
ఇద్దరిదీ్ఒక్క్బస్తు.్అజయ్్ఎడమ్వరుస్లో, స్రిగాగ్ అదే్వైపు్కుడ్వరస్లో్లావణయ్కూరుున్నరు.్
తెలావారూా్ మ్మచుటాతోనే్స్రిపోయింది.్ఫోను్నంబరుాలు్తీస్తకోవటం, ఫేస్తబుకుేలో్కూడుకోవటం్
టక్టక్జరిగిపోయ్యయి.్ఏమాటకామాట్ఒక్సాుర్ట్ఫోన్, దానిలో్ఇంటరనట్్ఉంటే్ప్రంచం్మన్
చేతులోా్ ఉనన్ భావన్ కలుగతుంది.్ తెలావారుఝామ్మన్ అజయ్్ అద్దంకిలో్ దిగాడు.్ లావణయ్ వాళ్ళ్
ఊరు్వెళ్లళపోయింది.
అద్దంకి్ అట్ట్ టటణం్ కాదు్ , ఇట్ట్ లెాటూరు్ కాదు్ .్ న్లుగ్ సినిమా్హళ్ళళ్ ,రండు్ డగ్రీ్
కాలేజీలు, అరడజను్ ఇంటరనట్్ ప్పయింట్టా, డజను్ మెడకల్్ షాప్్ లు్ ,ఒక్ పోలీస్్ స్తటషన్్ , ది్
మంది్పోలీస్తలు.్కుాతంగా, ఇది్ఆ్ఊరు్రిసిథతి.్స్తటషన్, పోలీస్తలని్మొద్లయియంద్ని్ఇదేద్య్రకతపు్
కధ్అనుకునేరు్.్దేవుడ్ద్య్వలా్ఇంకా్అంత్హంస్్ఊరిని్తాకలేదు్.
అజయ్్ ఎకుేవగా్ బయట్్ ఊరాలోనే్ చద్వటంతో, ఆ్ ఊర్లా్ తనకునన్ మిత్రులు్ అంద్రూ్
బాలయ్మిత్రులే.్తన్బాలయ్స్తనహతులంద్రిలోకీ్ఎకుేవ్చదువుకుననది్అజయ్్మాత్రమే.్కొంతమంది్
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వాయప్పరాలోాను, వయవసాయంలోను, సిథరడ్డలు్ రావటంతో్ చదువుకోలేదు.్ కొంతమంది్ స్రిగా్
చదువుకోకపోవటంవలా్ వాయప్పరాలోాకి్ రావాలు్ వచ్చుంది.్ చదువుకోకపోయిన్్ అజయ్్ కన్న్
ఎకుేవగానే్స్ంప్పదించగలుగతున్నరు.
రియల్్ఎస్తటట్్అనన్పేరుతో్భూమి్ధరకు్రకేలు్రావటంతో, ఆ్రకేలు్ట్టటకొని్బాగానే్
గడంచ్చరు.్అజయ్్న్ననగారు్బాయంక్్లో్ఆఫీస్ర్.్ఒకేగానొకే్కొడుకు్కావటంతో, అజయ్్ఇంట్లా్
కన్న్ బజారులోనే్ ఎకుేవ్ స్మయం్ గడుపుతుంట్లడు.్ బాలయ్ స్తనహతులంతా్ కలసి్ బజారా్ వెంట్
తిరుగతుంటే, ఆ్బజారులక్క్కళ్్వచేుది.
ఊరికి్నడమధయలో్పెద్ద్ సిమెంట్ట్ర్లడుా, ఆ్ర్లడుాకి్ఇరువైపులా్చెట్టా్ న్ట్ంచటం్అకుకుడు్
మరిుపోయ్యడేమో, అందుక్క్ వాట్్ సాథనం్ లో్ వాణిజయ్ స్మ్మదాయ్యలు్ ఏరపడ్డాయి.్ చుట్టటప్రకేల్
లెాటూరుా్ చ్చలా్వరకు్ఆ్బజారునే్ఆశ్రయించ్చ్ఉండటంతో, అది్ఎపుపడూ్రదీదగానే్ఉంట్టంది.అదే్
బజారు్లో్అజయ్్చ్చననన్ట్్మిత్రుడు్CM ,బటటల్వాయప్పరం్చేస్తతంట్లడు.్CM అంటే్ఏ్రాషాానికో్
అనే్అనుమానం్రాక్మానదు.్రంగ్రంగ్బటటలతో్తప్రాజకీయ్యలతో్ఇతనికి్స్ంభంద్ం్లేదు.్
వస్త్ర్వాయప్పరి్గనుక, ఆంగాంలో్కాాత్్మరుంట్్అనే్దాలలో్మొద్ట్్రండక్షరాలని్కలపి్CM అని్
పిలుస్తతంట్లరు.
CM అస్ల్ పేరు్ శ్రీనివాస్్ గత.్ చ్చత్రగపుతడు్ అంద్రి్ తపుపలు్ రాస్తత, ఈ్ గపుతడు్ అంద్రి్
అపుపలు్ రాస్తతంట్లడు.్ వీళ్ళ్ మిత్ర్ బృంద్ం్ లో్ ఎవరికి్ డబుు్ అవస్రం్ వచ్చున్్ మొద్ట్ గరుతకు్
వచేుది్ గపుతడే.్ ఇంటర్్ వరకూ్ ఇరగదీసి్ చదివాడు.్ కాని్ వాయప్పరం్ చేయ్యలని్ ఇంట్లా్ ట్టట్
టటటంతో, చేస్తది్లేక్రీక్షలు్రాయటం్మానేసి్దుదలు్రాయటం్మొద్లు్పెట్లటడు, అలా్రాస్తతనే్
ఉండపోయ్యడు.్ బాలయమిత్రులకి్ తపిపంచ్చ్ సంత్ బాబాయికైన్్ వడీా్ లేనిదే్ డబుు్ ఇవవడు.్ వస్త్ర్
వాయప్పరనిక్క్ రిమితం్ కాకుండ్డ, భూ్ క్రయ్ విక్రయ్యలు, షేరుా, ఇలా్ లు్ రకాలుగా్
స్ంప్పదిస్తతన్నడు.్ దాదాపు్ అనిన్ బాయంకులలో్ ఖాతాలలో్ ప్పట్ట్ వాట్లోా్ డబుులు్ కూడ్డ్ ఉన్నయి.్
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ఈ్ బాలయమిత్రులంద్రికీ్ దాదాపు్ దేళ్ళాగా్ ఈ్ గపుతడ్ వస్త్ర్ దుకాణమే్ విశ్రంతి్ భవనంగా్ ని్
చేస్తతననది.
రాత్రంతా్ లావణయ్ తో్ పులహోర్ కలపి..్ కలపి..్ అలసిపోవటంతో, ఇంట్కి్ చేరి్ చేరగానే్
మంచం్ఎకిే్నిద్రపోయ్యడు.్మధ్యయహాననికి్నిద్ర్లేచ్చ్సాననం్చేసి్రండు్మ్మద్దలు్తిని, ట్.వి్మ్మందు్
కూరుున్నడు.్ ‚చ్చతకొేట్టట్ చీరట్టట‛ లాంట్్ కారయక్రమాలు్ వస్తతన్నయి.్ ‚ఏంట్్ న్నన, కనీస్ం్
వస్తతననట్టట్ చెపనైన్్ లేదు, అది్ కూడ్డ్ వారం్ మధయలో, ఏదైన్్ నుందా?‛ అని్ అడగింది్ అజయ్్
అముగారు, మజ్జిగ్కలపిన్గాాస్త్అజయ్్చేతికి్అందిస్తత.్‚అవునమాు, స్తనహతుడు్ఒకడు్అమెరికా్
నుంచ్చ్ వచ్చుడు.్ వాడని్ కలవట్లనికి్ వచ్చును.్ వాడుకోవాలున్ సెలవులు్ కూడ్డ్ చ్చలా్
ఉండపోయ్యయి‛ అని్ తడుమ్మకోకుండ్డ్ అబద్దం్ చెపేపశాడు.్ ఈ్ సాఫ్ట్ వేర్్ కంపెనీలలో్ ఆ్ మాత్రం్
అబదాదలు్ ఆడగలగితే్ తప్ బతకలేమని్ అలా్ అలవాట్ట్ చేస్తకున్నడు్ అజయ్.్ ఆ్ మజ్జిగ్ తాగి్
బజారున్డ్డాడు.
స్రదాగా్ CM ద్గగరకు్ వెళ్ళళడు.్ అజయ్్ ని్ దూరం్ నుంచే్ చూసి్ ఆశ్ురయపోయ్యడు.్ తన్
ద్గగర్ ని్ చేస్త్ కుర్రవాడని్ కురీు్ వేయమని్ పురమాయించ్చడు.్ ఊరు్ మొతాతనికి్ అదే్ పెద్ద్
బటటలకొట్టట.్ రండంతస్తతలలో్ విశాలమైన్ భవనం్ లో్ ఉననది.్ ‚ ఏరా, సాఫ్ట్ వేర్లళ్ళకి్ వారానికి్
న్లుగ్ ర్లజులు్ సెలవులు్ చేసారా్ ఏంట్? శ్ని్ , ఆదివారాలు్ చ్చలటం్ లేదా్ ?‛ అని్ నవువతూ్
అజయ్్కోస్ం్వేయించ్చన్కురీుని్చూపించ్చడు్, కూర్లుమననట్టట.్‚అవునురా్!్జీతం్చ్చలటం్లేదు.్
మూడుర్లజులు్ఉద్యయగం్మిగిలన్న్లుగ్ర్లజులు్వాయప్పరం్చేస్తకోమని్ంప్పరు.కొట్లా్ కుర్రాళ్ళళ్
తగిగతే్ చెపుప‛ అన్నడు్ అజయ్్ వెటకారంగా.్ ‚ మీలాంట్్ వాళ్ళని్ నిలో్ పెట్టటకుంటే్ కానీ, నేను్
వాయప్పరం్ మానేసి్ ఇంట్లా్ కూర్లునూ్ !్ అంత్ అద్ృషటం్ మాకొదుదలే‛ అన్నడు్ కాస్త్ వయంగయంగా.్
‚అదేరా్ నువువ్ వాయప్పరం్ మానేసి్ ఇంట్లా్ కూరుున్న్ నీకు్ గడచ్చపోతుంది.్ న్కు్ అలా్ కాదు్ కదా!్
వేళ్ళళ్ఆడతే్కాని్డొకాేడని్రిసిథతి‛ అనటంతో్అరథం్కానట్టట్మ్మఖం్పెట్లటడు్గప్పత.్అదేరా్వేళ్ళతో్
కంప్యయటర్్ఆడస్తత్ కానీ్కడుపు్నిండదు్అని్చెపుతన్న‛ అన్నడు్అజయ్.్‚మీ్చదువుకునన్వాళ్ళతో్
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ఇదేరా్ బాబు్ ఇబుంది.్ జోక్్ అని్ మీరు్ చెపేత్ కానీ్ అరథం్ కాదు, నవువ్ రాదు.్ వీలు్ చూస్తకొని్
నవువతాలే్కాని్ఏంట్్విషాషాలు?‛ అంటూ్కబురాలో్మ్మనిగిపోయ్యరు.
సాయంత్రం్ న్లుగ్ గంటల్ స్మయంలో్ గమాసాతని్ కొట్టట్ చూస్తకోమని్ చెపిప్ ఇద్దరూ్
బయటకు్బయలుదేరారు.్ఊరికి్ఆధ్యరమైన్గండాకము్నది్ఒడుాన్పొలాల్వైపు్బండని్నడప్పడు్
అజయ్.్ఊరికి్దూరంగా, నదికి్ద్గగరగా్పొలం, ఆ్పొలం్మధయలో్ఒక్పెంకు్ంచ, దాని్చుటూట్
రకరకాల్ కూరగాయల్ మొకేలు.్ ఆ్ పొలం్ గట్టటన్ బండ్ ఆపి్ , ఇద్దరూ్ ఆ్ ఇంట్్ వైపు్ నడచ్చరు.్
ంచ్ బయట్ వేసి్ ఉనన్నులక్ మంచం్ మీద్్ కూర్చుని్ అజయ్్ సిగిరట్్ వెలగించ్చడు.్ ఆ్ ప్రకృతిని్
ఆసావదిస్తతన్నడు.్ ‚స్ంక్రంతికి్ రావాలున్ ంట, మ్మందుగా్ శ్రీరామనవమిక్క్ వచేుసిందే‛ అంటూ్
పొలంలో్నుంచ్చ్బయటకు్వచ్చుడు్దాత.్‚నీ్బంద్రా్!్శ్రీరామ్నవమి్కన్న్మ్మందే్స్ంక్రంతి్
వస్తతంది‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚మములన్ కూడ్డ్ నీలాగా్ ఇంజనీరింగ్్ చదివిస్తత్ తెలస్తది, ఏది్ మ్మందు్
వస్తతంద్య? పొలం్ చేస్త్ వాడక్కమి్ తెలుస్తతంది్ ండగల్ గరించ్చ., ఏద్య్ వైన్్ షాపు్ లో్ విసీే్
లాంట్లళ్ళం‛ అన్నడు్దాత.్అదేమి్దికుేమాలన్పోలకననట్టట్ఇద్దరూ్చూసారు.్‚బావిలో్కపలాగా్
అంటే్బాగోలేద్నిపించ్చ‛ అనటంతో్ఇద్దరూ్తలలు్ట్టటకున్నరు.
దాత్ !్ దాత్ !్ అంట్టంటే్ ఇతనేద్య్ దానధరాులు్ చేస్త్ బాతు్ అనుకునేరు్ .్ ఇతనొక్ రైతు.్
అందుక్క్ అననదాతలో్ నుంచ్చ్ దాతని్ తీస్తకొని, అలా్ పిలుస్తతంట్లరు.్ ఈన్డులో్ వచేు్ అననదాత్
కారయక్రమంతో్ వీడకి్ ర్లజు్ తెలావారుతుంది.్ అననదాత్ డైరీ్ కోస్ం్ ప్రతి్ యేడు్ చందా్ కూడ్డ్
కడుతుంట్లడు.్ అస్లు్ పేరు్ వెంకటరావు్ .్ ఊరవతల్ నదికి్ ఆనుకొని్ అయిదు్ ఎకరాల్ పొలంలో్
వయవసాయం్ చేస్తతంట్లడు.్ ఇది్ కాక్ ఊర్లా్ చ్చనన్ చ్చనన్ ఆస్తతలు, సంత్ ఇలుా్ ఉన్నయి.్ తమ్ముడని్
బి.టెక్్ చదివిస్తతన్నడు.్ వాడు్ తన్ లాగా్ వయవసాయం్ చేయకుండ్డ్ మంచ్చ్ ఉద్యయగం్ చేయ్యలని్
,తమ్ముడ్కంటే్ఎకుేవగా్తపిస్తతఉంట్లడు.
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‚మీరు్కూర్చుని్ఉండండ్నేను్ని్ప్యరిత్చేస్తకుని్ది్నిమ్మషాలలో్వసాతను‛ అని్వెళ్ళళడు్
పొలంలోకి.్చలాని్గాల, చకేని్ప్పడ, చ్చకిరి్ఎకుేవ్,కాలుషయం్తకుేవ, వీడ్ని్స్తఖంరా, న్కన్న్
ఇంకో్ ఇరవై్ స్ంవతురాలు్ ఖచ్చుతంగా్ ఎకుేవ్ బతుకుతాడు‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚అదేంట్రా, అంత్
మాటనేశావు‛ అన్నడు్గప్పత.
‚ఈ్ సాఫ్ట్ వేర్్ జాబులు, అందులో్ జబుులు్ అంతే్ కద్రా!్ మ్మపెపప్ దాటకుండ్డనే్
బి.పి.లు,షుగరుా్ వస్తతంటేనూ‛ అన్నడు్ అజయ్్ ఇంకో్ సిగిరట్్ కాలుస్తత.్ ‚ఇలా్ సిగిరట్్ మీద్్
సిగిరట్్తాగితే్బిపి్ఏమి్ఖరు్కానుర్్కూడ్డ్వస్తతంది్!‛ అన్నడు్గత.
‚ఎనిన్ సారుా్ చెప్పపనురా?‛ ఇకేడ్ సిగిరట్్ తాగ్ వదుద, చుని్ పొలాలు్ ప్పడవుతాయని‛,
అన్నడు్ దాత.్ పొలంలో్ నుంచ్చ్ గణం్ తీస్తకొని్ లోల్ పెడుతూ్ ‚ఇకేడకొచేుదే్ సిగిరట్్
తాగట్లనికి్ అదే్ వద్దంటే్ ఎలా?‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚వీడు్ కాలేు్ అర్ పెటెటకి్ నీ్ అయిదెకరాలు్
తగలబడవులేరా‛ అన్నడు్ గప్పత.్ ‚ఇంతకి్ ఏంట్్ అజయ్్ ఉనన్ ళ్ంగా్ ఊడ్ డ్డావు్ ? ఆ్ ఊరు్
పొముననదా్ ? ఈ్ ఊరికాడె్ రముననదా్ ?‛ అన్నడు్ ప్రాస్్ కోస్ం్ ప్రయతినస్తత.్ ‚నీకో్ ద్ండంరా్
బాబు, మరీ్అంత్తెలుగ్మాట్లాడకురా్!్ మా్ఆర్లగాయలకు్అంత్మంచ్చది్కాదు.్ సెలవలు్చ్చలా్
ఉన్నయి, అందుక్క్వచ్చును‛ అన్నడు్అజయ్.
‚ఇంతకీ్అకేడ్అమాుయిలంతా్ఎలా్ఉన్నరు?‛ అని్అజయ్్ని్అడగాడు్వెంకటరావు.్‚ఏ్
అమాుయిలు?‛ అడగాడు్అజయ్.్మీ్హైటెక్్అమాుయిలు్బావా.్మాకంటే్ఆవులు, అపుపలు్తప్
అమాుయిలు్తెలయదు.్నీకు్అంతా్రంగలే్కదా!్ఎనిన్సినిమాలోా్ చూడలేదు? వీకండ్్వస్తత్ ఎండ్్
లేని్ఆనంద్ం, లేస్తత్బ్, లేకపోతే్కాబ్‛ అని్వెటకారంగా్అన్నడు.్‚ఇవనీన్సినిమాలోా్తప్నిజంగా్
ఉండవని్ లక్ష్ సారుా్ చెపిపన్్ వినరే?‛ అని్ అజయ్్ కొంత్ అస్హనం్ ప్రద్రిశంచ్చడు.్ ఈ్ లోగా్
వెంకటరావు్అకేడునన్కూరగాయలు్మొకేలకి్నీళ్ళళ్పెటేట్నిలో్నిమగనమయ్యయడు.

[తరువాయి్భాగం్వచేు్వారం]
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