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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[4]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ ఇది న్లగవ భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
చలలని్ గాల,రకరకాల్ పూలు్ చెట్ల్ నండి్ వీచే్ స్తవాస్న్ పక్షుల్ కిలకిలలతో్ వాతావరణం్
ఎంతో్ ఆహాలద్కరంగా్ ఉననది.అంతా్ నిశ్వబ్దం.్ అజయ్్ ఆ్ మంచం్ మీద్్ వెనకుు్ వాలపోయి్
ఆలోచనలో్ పడ్డాడు.్ గొడవపడా్ మేనేజరు్ గురించి,తారస్పడా్ లావణయ్ గురించి, ఇలా్ ఆలోచిస్తత,
మెలలగా్ మగత్ నిద్రలోకి్ జారుకున్నడు.్ పది్ నిమ్మషాల్ తరాఴత్ వెంకట్రావు్ తన్ పని్ పూరితచేసి్
వచిు,అజయ్్ ని్ తట్టటడు.్ ‚భలే్ నిద్ర్ పట్టటసిందిరా్ !్ రాత్రంతా్ నిద్ర్ లేదు్ కదా‛ అన్నడు్ అజయ్,
చెరిగిపోయిన్ జుట్టటని్ దువుఴకుంటూ.్ ‚ఎనిన్ రోజులుంట్టవ్?‛ అడిగాడు్ వెంకట్రావు.్ ‚ఆదివారం్
రాత్రి్బ్యలుదేరాల్.్సోమవారం్నంచి్మళ్లల్మామూలే్కదా్!‛ అన్నడు్అజయ్.
పంకు్పంచలోకి్వెళ్లల్, రండు్పద్ద్జామకాయలు్తెచిు, చెరొకటి్ఇస్తత్, ‚చెట్టట్కాయలురా‛
అని్అన్నడు్వెంకట్రావు.్‚కాయలు్చెట్లకు్కాయకుండ్డ్మనషులకు్కాసాతయా? కాసిన్్వాటిని్
మనం్ తినగలమా? నవుఴ్ నీ్ అతి‛ అని్ అజయ్్ అనట్ంతో్ , మ్మగుగరూ్ కుసారిగా్ నవాఴరు్ .్
ఇంతలో్ అజయ్్ కి్ నిషా్ నండి్ ఫోన్ వచిుంది.్ ‚రాత్రికి్ చేసాతన, అపుడైతే్ ప్రశాంతంగా్
మాట్టలడవచుు‛ అని్చెప్ప్ ఫోన్ పట్టటశాడు.్ అపటికే్ సాయంత్రం్ ఆరు్ కావస్తతననది.్ ‚నేన్ ఇంటికి్
వెళ్లల్ నేరుగా్ షాపుకు్ వచేుసాత్ .్ న్నన్ ఇంటికి్ వచేుస్తతంట్టరు.్ ఉద్యం్ కనీస్ం్ పలకరించలేదు.్
కాసేపు్ఇంట్లల్ కనపడి్వసాతన‛ అని్చెప్ప్గుప్తత్ బ్ండి్మీద్్ఇంటికి్బ్యలుదేరాడు్అజయ్.్పొలం్
పని్మ్మగియట్ంతో్, వెంకట్రావు్గుప్తత్కలసి, గుప్తత్కొట్టట్ద్గగరకి్చేరారు.
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‚సంత్ ఇలుల, ఇంటి్ మ్మందు్ కారు్ పట్టటంత్ ఖాళ్ల్ స్థలం, ఇంటివెనక్ న్లుగు్ మొకులు్
పంచేంత్ ఖాళ్ల్ స్థలం, స్గట్ట్ మధ్య్ తరగతి్ కుట్టంబ్ం్ అజయ్్ ది.్ ఇంటికి్ చేరేస్రికి, వాళ్ళ్
న్ననగారు్ తెలలని్ లుంగీ్ ,బ్నియన్తత్ మడత్ మంచం్ మీద్్ చలలగాలకి్ కూరొుని్ ఉన్నడు.్
‚ఎపుడొసాతడు్,నీ్సేనహితుడు్అమెరికా్నంచి్?‛ అని్అడిగాడు్‚ఇందాకే్వచ్చుడు్న్నన్, కాసేపు్
ఆగి్వెళ్లల్ కలవాల‛ అని్చెప్తడు.్‚నవుఴ్చెప్త్పట్టకుండ్డ్వచేు్స్రికి్,ఖంగారు్పడ్డాన.్ఎందుకు్
వచ్చువో్ అని‛ అన్నడు.్ అజయ్్ ఉలకలేదు, పలకలేదు.్ ‚ఎలా్ ఉంది్ ఉద్యయగం్ ,పని్ తితడి్
విపరీతంగా్ ఏమీ్ లేదు్ కదా?‛ అని్ అడిగాడు.్ ‚పద్దగా్ తితడి్ ఏమీ్ లేదు్ న్నన.్ నెలకొక్ వారం్
రోజులు్ పని్ బాగా్ ఉంట్టంది.్ మిగతా్ రోజులు్ మామూలే‛ అని్ చెప్తడు.్ ఇద్దరూ్ కలసి్ ఇంట్లలకి్
వెళ్లలరు.తనకోస్ం్ అపుడే్ చేస్తతనన్ పకోడీల్ వాస్న, మ్మకుుకి్ బ్లంగా్ తాకట్ంతో్ వంటింట్లలకి్
వెళ్లళడు.అకుడే్వంట్్చేసే్గట్టట్ పైన్కూరొుని్పకోడీలు్కొుకుటి్తినట్ం్మొద్లుపట్టటడు.‛ఇంకా్
ఏంటి్ హైద్రాబాదు్ విశేషాలూ్ ?‛ అని్ వాళ్ళ్ అము్ అడిగింది.హైద్రాబాదుకేమి్ హాయిగా్
ఉంద్ంటూ, తినట్ం్పూరిత్చేసి్నేరుగా్CM ద్గగరకు్వెళ్లళడు.
పళ్లళళ్ళళ్ ,పండుగల్ కాలం్ కాకపోవట్ంతో, కొట్టట్ మొతతం్ ఖాళ్లగానే్ ఉననది.్ కాని్ CM
మాత్రం్ చ్చలా్ హడ్డవుడిగా్ లెకులు్ చూస్తకుంట్టన్నడు.్ తనకోస్ం్ వేసిన్ కురీులో్ కూరుున్నడు్
అజయ్.్పని్చేసే్కుర్రాడు్గాలస్తలో్మంచినీళ్ళళ్తీస్తకొచిు్అజయ్్కి్ఇస్తత్ ‚టీ్న్్కాఫీ్న్్అన్న‛
అని్ అడిగాడు.్ ‚ఇపుడేమీ్ వదుద్ తమ్ముడు్ మీ్ అనన్ కపు్ టీ్ కూడ్డ్ అపు్ కింద్్ రాసి, వడీా్ కూడ్డ్
వేసాతడు‛ అన్నడు్ గుప్తత్ కేసి్ చూస్తత.్ ఆ్ మాట్కు్ గుప్తత్ కోపంగా్ మ్మఖం్ మారిు, ఆ్ కుర్రవాడిని్
‚ఏరా్ ,ళ్ళళ్ ఎలా్ ఉంది? సాఫ్ట్ వేర్్ వాళ్ళళ్ ఎపుడు్ పడితే్ అపుడు, ఏది్ పడితే్ అది్
తాగుతారనకున్నవా్ఏంటి? చలలని్కోకో్, చిల్ా్బీరో్అడగాల్కాని‛ అని్అనట్ంతో్అంతా్నవుఴలోల్
మ్మనిగిపోయారు.
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గుప్తత్ అజయ్్ వైపు్ తిరిగి్ ‚ ఒ్ పది్ నిమ్మషాలురా!్ లెకు్ తేలు్ వసాత‛ అన్నడు.్ పరవాలేదు్
అననట్టట్ సైగ్ చేశాడు్ అజయ్.్ రోడుా్ మీద్్ వెళ్ళళ్ ఆట్లల్ ,బ్స్తుల్ మోత్ బాగా్ వినిప్పస్తతననది.్ ఇవాళ్్
రేపు, క్షణం్తోచకపోతే్అరక్షణంలో్చేసే్పని్సెల్్ఫోనతో్ఆడుకోవట్ం.్అజయ్్అమెరికా్నంచి్
ఇష్టంగా్ తెప్పంచుకునన్ ఐఫోనని, ప్రేమతో్ తీసి్ చూస్తతన్నడు.్ అపటికే్ నిషా్ ‚ఏమి్ చేస్తతన్నవు?
మిసిుంగ్్యు‛ అని్స్ందేశానిన్పంప్పంది.్‚ఎవరిని్ఏమి్చేసేత్ఎవరు్ఊరుకుంట్టరు్?‛ అని్అజయ్్
స్మాధానం్ పంప్తడు.్ ‚కసారి్ చేసేత్ కదా్ ఊరుకుంట్టరో్ లేద్య్ తెలసేది‛ అని్ నిషా్ పప్పంది.్
‚చేసెయయరా్ బాబు, అంతలా్ అడుగుతుననపుడు్ ఏద్య్ కటి్ చేసెయ్‛ అని్ వేణు్ వెనకనంచి్
అనట్ంతో్అజయ్్ఉలకిు్పడి్వెనకిు్తిరిగి్చూశాడు.
అపటికే్ అజయ్్ సెలులని్ చ్చట్టగా్ గమనిస్తతనన్ వేణుబాబు్ వికట్టట్టహాస్ం్ చేశాడు.్ ‚ఏరా్
ఎంతసేపు్ అయింది్ వచిు‛ అని్ అడిగాడు్ అజయ్్ వేణుని, తన్ సెల్్ జేబులో్ దాచేస్తత్ .్ ‚ఇపుడే్
వచ్చులేరా!్ కంగారు్ పడకు్ ఇంతకు్ మ్మందువి్ చద్వలేదు‛, అని్ నవఴట్ం్ మొద్లుపట్టటడు.్
‚ఆఫీస్తలో్ కలీగ్్ రా!్ ఏద్య్ స్హాయం్ చేయమంట్టన…‛ అని్ దీరఘం్ తీశాడు, తప్పంచుకోవట్టనికి్
ప్రయతినస్తత.్ ‚కలీగా, కలరింగా్ .్ .్ .్ అయిన్్ నీ్ గొడవ్ న్కందుకులేరా!్ నవుఴ్ ఏది్
చేయాలనకుంట్ట్అది్చెయియ‛ అని్వెట్కారం్చేశాడు.్‚ఇంకా్ఏంటి్విశేషాలు?‛ అన్నడు్అజయ్.్
‚ఇందాకే్ వెంకట్రావు్ చెప్తడురా, సాఫోటడు్ సెలవులకు్ వచ్చుడని, కసారి్ ద్రవనం్ చేస్తకొని్
వెళ్లదమని్ వచ్చున..్ ఎలాగూ్ CM గారికి్ కూడ్డ్ మ్మఖం్ చూప్పంచినట్టల్ ఉంట్టంది్ కదా‛ అన్నడు్
వేణు, ‚చూప్పసాతవు, చూప్పసాతవు్ఇవాఴలున్డబుఫలు్ఇమననపుడు, ఎకుడ్పట్టటకు్తిరుగుతావురా్ఆ్
మ్మఖానిన?‛ అని్ CM అన్నడు, తన్ పనిలోంచి్ కొంచెం్ బ్యట్కు్ వచిు.్ ‚ఏ్ జనులో్ ఏ్ ప్తపం్
చేశాన్త్, నీ్ద్గగర్అపు్చేశాన‛ అన్నడు్వేణు్.
‚ఇంతకీ్ఏంటి్ఉననపళ్ంగా్ఊడి్పడ్డావు్ఏంటి్స్ంగతి?‛ అడిగాడు్వేణు, అజయ్్ని.్‚ప్రతి్
కుళ్ళళ్ఇదే్ప్రశ్న్అడుగుతారేంట్ల? నేన్వచ్చునని్ఆశ్ురయం్కన్న్అనమానం్ఎకుువైపోయింది‛
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అనకుని్బాధ్పడ్డాడు్అజయ్.్ఈలోగా్గుప్తత్తన్లెకులనీన్స్రి్చూస్తకుని్చిట్టట్పుస్తకాలనీన్లోపల్
స్రిద, వీళ్ళ్ స్ంభాష్ణలోకి్ దూరాడు.్ ‚ఏరా!్ వీడికి్ కూడ్డ్ ఏద్య్ కటి్ మీ్ కంపనీ్ లోనే్ చూడచుు్
కద్రా? తెగ్ బాధ్పడుతున్నడు్ ఉద్యయగం్ రాలేద్ని‛ అని్ అన్నడు్ గుప్తత్ అజయ్్ తోటి, వేణు్ ని్
ఉదేదశంచి.్‚చికన్్మొతతం్తినేసి, కోడి్చచిుపోయిందే్అని్ఏడ్డుడంట్!్వీడిలాంట్లడు.్ఇంజనీరింగ్్
అంతా్ గాలకి్ తిరిగి్ ఇపుడు్ బాధ్పడి్ ఏం్ లాభం?‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚వీడి్ బాధ్్ న్్ గురించి్
కాదులేరా!్ నేన్తీస్తకునన్అపు్గురించి.్న్కు్ఉద్యయగం్కాకుండ్డ్క్ 20్వేలు్ఇప్పంచు, వీడు్
జను్ లో్ న్గురించి్ నీ్ ద్గగర్ మాట్టలడడు‛ అన్నడు్ వేణు్ వయంగంగా.్ ‚ఐతే్ ఇవాళ్్ స్భ్
పట్టటకుందామా?‛ అడిగాడు్ గుప్తత్ అజయ్్ ని.్ ‘స్భ’ అనగా్ ‘చతురుుఖ్ ప్తరాయణం’. అరథం్
అయ్యయట్టట్ అచు్ తెలుగులో్ చెప్తలంట్ట్ ‘పేకాట్’ ఈ్ బాలయమిత్రులంద్రికీ, క్రీడ్డ్ స్తపరిత్ ద్ండిగా్
ఉండడంతో, మహతతరమైన్ పేకన్ తమ్ అధికారిక్ క్రీడగా్ ఎంచుకున్నరు.్ రాత్రి్ తొమిుదిననరకు్
మొద్లుపటిట్తొంగొనేదాకా్ఆడుతుంట్టరు.్దాదాపు్ఆ్స్భలనీన్గుప్తత్కొట్టటలోనే్జరుగుతుంట్టయి.
అజయ్్ ప్రయాణం్ చేసి్ అలసిపోయి్ ఉండట్ంతో్ ‚ఇవాళ్్ కాదు, రేపు్ పట్టండి్ స్భ, న్కు్
బ్డలకగా్ ఉంది‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚నేన్ ఎపటినంచో్ మొతుతకుంటూ్ ఉన్నన, సాఫ్ట్ వేరోళ్ళ్
కోస్ం్ మన్ ఊరికి్ ట్రైన్్ వేయించమని‛ అన్నడు్ వేణు.్ ‚వీళ్ళ్ కోస్ం్ ఎందుకు్ వేసాతరు్ రా్ ట్రైన్?‛
అడిగాడు్ గుప్తత.్ ‚ఇంతకుమ్మందు్ మన్ ఊరోల్ ఇంట్రనట్్ ప్తయింట్టల్ ఉన్నయా? సాఫ్ట్ వేరోళ్ళళ్
సెలవులకొసేత్ ఇబ్ఫంది్ పడతారని్ పటిటంచలేదూ!్ ఇది్ కూడ్డ్ అంతే‛ అనట్ంతో్ అజయ్్ మ్మఖం్
మండిపోయింది్ .మొద్ట్లల్ ఇలాంటివాటికి్ అజయ్్ కి్ కోపం్ వచిున్్ తరువాత్ తరువాత్ అలవాట్ట్
అయిపోయింది.్ అపటికే్ స్మయం్ తొమిుది్ కావోస్తతననది్ .అజయ్్ లేచి్ ‚నేన్ వెళ్లతన్ రా, రేపు్
మాత్రం్స్భకు్సెలవు్లేద్ని్చెపండి‛ అంటూ్ఇంటికి్వెళ్లళడు.
బ్ండి్లోపల్వెళ్ళతండగా, పకు్ఇంట్లల్ ఉండే్అతన్‚అజయ్,బాగున్నవా? ఎపుడొచ్చువు?‛
అని్ అడిగాడు.్ ‚ప్రొదుదన్ వచ్చు్ బాబాయి, ఆదివారం్ రాత్రికి్ వెళ్లళపోతాన‛ అన్నడు,మళ్లల్ ఎపుడు్
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వెళ్లతవు్అనే్ప్రశ్న్ఎదురు్కాకూడదు్అనే్ఉదేదశ్ంతో.్సాటక్్మారుట్్లో్మంచి్అవగాహన్ఉనన్వయకిత్
అతన.్ వాయప్తరంలో్ స్ంప్తదించిన్దాంట్లల్ ఎంతో్ కొంత్ఈ్ సాటక్ు్ మీద్్పోగొట్టటకోవట్ం్ అతనికి్
పరిప్తటి.్‚మారుట్్బాగా్పడిపోయ్యట్టట్ ఉననదే, మీకేమి్ఇబ్ఫంది్ఉండదు్కదా!‛ అన్నడు.్అజయ్్
కి్ ఏమి్ మాట్టలడ్డలో్ అరథం్ కాలేదు.్ ‚ఉద్యయగులన్ చ్చలామందిని్ తీసేసాతమంట్టన్నరు?‛ అన్నడు.్
‚ఎవరు్తీసేసాతరననది?‛ అని్అడగాల్అనకొన్నడు.్కాని్రాయ్యసేత్ మ్మఖాన్పడుతుంద్ని్భావించి,
‚మాకు్ఇబ్ఫంది్ఏమి్ఉండదు్బాబాయి‛ అన్నడు.్‚మా్అననయయ్కొడుకు్రండేళ్ళ్క్రితం్అమెరికా్
వెళ్లల్ అకుడే్సెటిల్్అయిపోయాడు, అంతకు్మ్మందు్‚హైటెక్్సిటీ‛ లో్పని్చేశాడు‛ అని్చెప్తడు.్
‚ఈ్సోద్ంతా్న్కందుకురా్బాబు‛ అనకున్నడు్అజయ్.్‚ నీకు్అలాంటి్అవకాశ్ం్లేదా? వెళ్లల్
రావాల్ అబాఫయి్ నవుఴ్ కూడ్డ్ ,ఇండియాలో్ అనవస్రం‛ అన్నడు.్ అంతలోపు్ అజయ్్ కి్ ఫోన్
వచిుంది.ఆ్ ఫోన్ చేసిన్తడికో్ బాలంక్్ చెకుు్ రాసివాఴల్ అని్ ఆనంద్ంతో్ అకుడ్ నండి్ మెలలగా్
జారుకున్నడు.్ ‚ఏమి్ చేస్తతన్నవు?‛ అడిగింది్ నిషా.్ ‚ఉద్యయగం్ ఎలా్ స్ంప్తదించ్చలా్ అని?‛
అన్నడు.్‚అదేంటి, ఏమైంది్నీ్ఉద్యయగానికి?‛ అననది.్‚మారుట్్పడిపోయి, ఉద్యయగాలు్పోతాయని్
మా్ మారుట్్ బాబాయి్ చెప్తడు‛ అనట్ంతో్ కిలకిలా్ నవిఴంది్ నిషా.్ ఆ్ నవుఴలో్ ఒ్ అరగంట్్
మ్మనిగాడు్అజయ్.
తరువాత్ రోజు్ అజయ్్ వాళ్ళ్ న్ననగారికి్ భోజనం్ తీస్తకొని్ బాయంకుకు్ వెళ్లళడు.్ బాయంకు్
చ్చలా్రదీదగా్ఉననది.్నేరుగా్తన్తండ్రి్ద్గగరకి్వెళ్లల్ భోజనం్ఇచ్చుడు.్‚మీ్అబాఫయా్సార్్!్ఏమి్
చేస్తతన్నడు?‛ అని్అడిగాడు, బాయంకు్ పని్ మీద్్ వచిునతన.్ ‚హైద్రాబాదులో్ సాఫ్ట్ వేర్్ ఇంజనీర్్
గా్పనిచేస్తతన్నడు్అని్చెప్తడు్కించిత్్గరాఴనిన్ప్రద్రివస్తత.్‚అవున్!్ఎంతిసాతరు్అబాఫయి్జీతం‛
అని్ అడగట్ంతో్ అకుడుననవాళ్ళంతా్ అజయ్్ వైపుకు్ తిరిగి్ చూశారు, తనేద్య్ నలభై్ ఏళ్ళళ్ నడిచిన్
గొడవకు్తీరు్చెపుతన్నడననట్టట.్‚న్కు్ఎంతోసేత్ వీడికందుకు? ప్పలలనిచిు్పళ్ళళమన్న్చేసాతడ్డ?‛ అని్
తిట్టటకున్నడు.్ కానీ్ చెపక్ తపని్ పరిసితతి్ ‚భోజనం్ పటిట్ రండు్ వేలు్ ఇసాతరు.్ రండుపూట్లా్ టీ్
కూడ్డ్పోయిసాతరు‛ అనట్ంతో్అంతా్కుసారిగా్నవాఴరు, అడిగినతనితో్స్హా.్‚తికు్కుదిరాువు‛
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అననట్టట్ చూసాడు్అజయ్్వైపు్వాళ్ళ్న్ననగారు.్‚ మీలాగే్మీవాడు్కూడ్డ్మంచి్చమతాురండి‛
అని్ పొగిడ్డడు.్ నిజానికి్ అజయ్్ వాళ్ళ్ న్ననగారు్ చ్చలా్ తకుువ్ మాట్టలడతారు.్ అనవస్రంగా్
ఎవరితోనూ్ మాట్టలడరు.్ బాయంకులో్ పనలు్ చేయించుకొవట్టనికి్ ఇలా్ భజన్ చేసాతరు్ కాబోలు్
అనకుని్అజయ్్అకుడి్నండి్బ్యట్కు్జారుకొని్నేరుగా్గుప్తత్ద్గగరకు్వెళ్లళడు.
‚రాత్రి్ బాగా్ నిద్ర్ పటిటందా్ దొరా? అకుడ్ లాగా్ మా్ ఊరోల్ ఏ.సిలు్ గట్రా్ ఉండవు్ కదా‛
అన్నడు్గుప్తత.్అజయ్్ఏమి్మాట్టలడలేదు.్‚పదా్బాయంకు్దాక్వెళ్లల్ వదాదం‛ అన్నడు్అజయ్్తో,
డబుఫల్ కట్టలన్ క్ నలలని్ బాయగులోకి్ స్రుదతూ.్ ‚ఇపుడు్ అకుడ్ నంచేరా్ రావట్ం, కాసేపు్ ఆగి్
వెళ్లదం‛ అన్నడు్అజయ్.్‚ఎకుువ్చేయకు్రాజా!్ఊరోల్ మీ్న్నన్చేసే్బాయంకు్కట్ట్కాదు, చ్చలా్
ఉన్నయి‛ అంటూ్ లేచి్ బ్యట్కు్ బ్యలుదేరారు.్ ‚ఏమి్ చేస్తకుంట్టరురా్ అంత్ డబుఫ, న్లాగా్
లేని్ వాడికి్ ఇవ్వఴచుు్ కద్రా!‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚నీ్ దిష్టట్ తగిలేరా!్ వాయప్తరం్ దెబ్ఫతింది, పది్
రూప్తయలకు్ కూడ్డ్ కారుాలు్ గీకుతుండేస్రికి, మీకు్ వెయియ్ రూప్తయల్ కట్ట్ కూడ్డ్ లక్ష్ లాగా్
కనిప్పస్తతందేమో‛ అన్నడు.్ ‚నిజమేరా, ఈ్ మధ్య్ డబుఫలు్ వాడట్ం్ చ్చలా్ అరుదు్ అయిపొయింది.్
ప్రతిదానికి్ ప్తలసిటక్్ కారుా్ గీకట్మే‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚అతిగా్ గీకకు, పుండు్ పడుతుంది‛ అన్నడు్
గుపత.
బాయంకు్ నంచి్ తిరిగి్ వచేుస్రికి్ సాయంత్రం్ న్లుగు్ అయియంది.్ వీళ్ళళ్ వచేుస్రికి్ అకుడ్
రాజుగారు్వీళ్ళద్దరి్కోస్ం్ఎదురు్చూస్తత్ఉన్నడు.్రాజు్అనగా్స్తయన్రాయణరాజు్, వయస్తులో్
మిగతా్ వాళ్ళ్ కన్న్ రండు్ మూడేళ్ళళ్ పద్దవాడు.్ బాగా్ ఆసిత్ కలవాడు.్ చదువు్ రాక, వాయప్తరం్
కలసిరాక, చివరకు్ రాజకీయాలోలకి్ దిగాడు.్ రోజు్ ఉద్యానేన్ ఖద్దరు్ బ్ట్టలు్ తొడుకొుని, ప్తరీట్
కారాయలయానికి్ వెళ్లల్ కాలయాపన్ చేయట్ం, స్భలకు్ ధ్రానలకు్ జన్నిన్ స్మీకరించట్ం, ప్తరీట్
తరపున్ మంచి్ పనలు్ చేయట్ం్ ఇలా్ చ్చలా్ రకాల్ ‘ట్ం’ లు్ చేస్తతండట్ం్ ఇతని్ పని.్ గురితంపు్
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కోస్ం్ రోజు్ ఏద్య్ క్ వయవహారంలో్ వేలు్ పడుతుంట్టడు.్ కొనిన్ స్ంద్రాఫలలో్ చెయియ్
విరగొగట్టటకుంట్టడు.
రాజకీయం్ అంట్టనే్ ఎదుటి్ వాడిని్ ఎపుడు్ ఏమని్ తిట్టటలా్ అని్ చూస్తతంట్టరు.అలాంటి్
రాజకీయాలన్ఇపుడిపుడే్రుచి్చూస్తతన్నడు్కదా, తనలో్ఉనన్మంచి్కన్న, ఎదుటి్వారిలో్ఉనన్
చెడు్ గురించే్ ఎకుువ్ మాట్టలడుతూ్ ఉంట్టడు.్ చిననపటి్ నండి్ ఇంతే, తరగతి్ గదిలో్ గుంపు్
కట్టట్ం, వీడికి్మారుులు్ఎకుువ్రాకపోయిన్పరవాలేదు్కాని, పగవాడు్మాత్రం్ప్తస్త్కాకూడదు్
అనకునేవాడు.్ఎలాగైన్్పద్ద్ న్యకుడైపోవాలని్ఆశ్యంతో్బ్తుకుతున్నడు.్అజయ్్రాజుగారిని్
చూడగానే్‚ఏం్రాజుగారు్ఎలా్ఉన్నరు? మన్ప్రభుతఴం, ప్రజలు్ఎలా్ఉన్నరు?‛ అన్నడు.్‚నేన,
న్్ప్రభుతఴం్అంతా్బాగానే్ఉన్నమ్మ.్ప్రజలే్బ్లసిపోయారు.్నినన్అనగా్ఊరిలో్దిగి్ఇపటిదాకా్
కనపడలేదు‛ అని్ అజయ్్ ని్ ఉదేదశంచి్ అన్నడు.్ ‚అదేమీ్ కాదు్ రాజుగారు, మీరే్ ప్రజలకి్
అందుబాట్టలో్ ఉండట్ం్ లేదు‛ అన్నడు.్ ఇద్దరూ్ అలా్ రోడుా్ మీద్్ వచిు, రాష్ట్ర, దేశ్, ప్రపంచ్
రాజకీయాల్ గురించి్ మాట్టలడుకుంట్టన్నరు.్ మాట్టలడుకుంట్టన్నరు్ అనట్ం్ కంట్ట, రాజు్ గారు్
చెపుతన్నడు, అజయ్్ ఆలకిస్తతన్నడు.్ స్ంకీరణ్ ప్రభుతాఴల్ గురించి్ స్ంకిలష్టమైన్ స్మాసాలతో్
వివరించ్చడు.
అపటికే్ సాయంత్రం్ ఏడుననర్ అయియంది.గుప్తత,రాజు్ గారు,అజయ్్ కలసి్ రండు్ హండ్డల్
మీద్్ ఊరికి్ ఐదారు్ కిలొమీట్రల్ దూరంలో్ ఉనన్ పంజాబీ్ దాబాకి్ వెళ్లళరు.్ బ్యట్్ పద్ద్ తొటిటలో్
ఉనననీళ్ళతో్మ్మఖం్చేతులు్కడుకొుని్లోపలకి్వెళ్ళతున్నరు.్ఆ్దాబా్యజమాని్నిజంగా్పంజాబీ్
వాడు్అవున్త్కాద్య్కానీ, హిందీ్మాత్రమే్వచుు.్పరుగు్పరుగున్వీళ్ళకు్ఎదురు్వచిు్రాజు్గారిని్
చూసి్‚నమసేత్ రాజా్సాబ్్కైసే్హాయ్్ఆప్్, బైటియ్య‛ అని్నమస్ురిస్తత్ పలకరించ్చడు.్అకుడ్పని్
చేసే్కుర్రాడిని్కేకేసి్‚జాగ్రతతగా్చూస్తకో‛ అని్అరథం్వచేులా్చెప్ప్వెళ్లళపోయాడు.
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అంద్రు్ కలసి్ తలా్ రండు్ రోటిలు్ తిని్ బ్యట్కు్ వచ్చురు.్ దానికి్ ఆనకుని్ ఉనన్ ఖాళ్ల్
స్థలానిన్చూప్పస్తత, ‚ఈ్స్థలానిన్రాజుగారు్నేన్కలప్ప్తీస్తకొన్నమ్మ్అజయ్‛ అన్నడు్గుప్తత.్‚ఏమి్
చేస్తకోవట్టనికి? ఏమి్పండిసాతరు?‛ అన్నడు.్‚ఛ!్పండిసేత్ ఏమోస్తతంది, మహాఅయితే్పంట్్తప,
ప్తలట్ు్వేసి్అముట్టనికి్తీస్తకున్నమ్మ‛ అనట్ంతో్అజయ్్అవాకుయాయడు.్‚ఇకుడెవరు్కొంట్టరు?
అయిన్్ ఇది్ పొలం్ కదా్ ?‛ అన్నడు్ అమాయకంగా.్ ‚ ప్పచిు్ డబుఫ్ ఉనన్ సాఫ్ట్ వేరోడు్ ఎవడో్
కడు్ కొంట్టడులే, ఇవాలట్ పొలాలే్ రేపటి్ ప్తలట్టల్ అజయ్‛ అనట్ం్ తో్ అజయ్్ కి్ అరథం్ అయింది.్
కాని్కనీస్ం్ఊరు్ఇంత్పరగట్టనికి్కనీస్ం్ఇంకో్మ్మపప్నలభై్య్యళ్ళళ్పడుతుందేమో‛ అన్నడు్
అజయ్.్‚అవి్మాకు్అనవస్రం‛ అని్మ్మకత్ కంఠంతో్అన్నరు.్తిరిగి్గుప్తత్ కొట్టట్ ద్గగరకి్చేరారు.్
అపటికే్ బాలయ్ మిత్రుల్ బ్ృంద్ంలో్ మిగిలన్ స్భుయలు్ సిద్ధంగా్ ఉన్నరు.్ అజయ్్ ,గుప్తత్ ,వేణు్
,వెంకట్రావు, రాజుగారు్అంతా్లోపలకి్చేరారు.్

[తరువాయి్భాగం్వచేు్వారం]
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