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సాఫ్ట్వేర్్‘ఇతి’హాస్యం్[2]
(

)

అజయ్్ పుట్టట్ పెరిగంది్ అద్దంకిలోనే.్ ఇంటర్్ విజయవాడలో, ఇంజనీరింగ్్ ంగోలులో్
చేసి, ఇపుడు్ హైద్రాబాదులో్ ఉద్యయగం్ చేస్తున్ననడు.్ సెల్్ ఫోను్ ఉంటే్ బాయటరీ్ ఉంచటం్ ఎంత్
తనిస్రో, ఉద్యయగంతో్ పాటు్ ప్రియురాలు్ ఉండటం్ కూడా్ అంతే్ తనిస్రి.్ కకటే్ తేడా,
బాయటరీకి్ఛార్్్ చేస్తు్ సెల్్ఫోను్నిచేస్తుంది.్ప్రియురాలని్ఛార్్్ చేస్తు్ ప్రియురాలే్స్ంతోషిస్తుంది.్
ప్రియుడికి్మిగలేది్మనస్తసకి్తృప్తు, జేబుకి్చిలి్.
నిషా, అజయ్్కి్హుషారెకికంచే్అమ్మాయి.్వీళ్ళ్ప్రేమకి, వరాషనికి్చినన్స్ంబంధం్ఉననది.్
అపుడు్ అజయ్్ ఇంజనీరింగ్్ కాలేజి్ చేరిన్ మొద్ట్ట్ రోజులు.్ కాలేజీ్ చేరిన్ వారానికి్
అనుకోకుండా్ అజయ్్ కి్ నిషాతో్ రిచయం్ అయియంది.్ ఆ్ రోజు్ అజయ్్ కి్ ఎట్టకీ్ గుర్ుండి్
పోయే్ రోజు.్ అస్లే్ శ్రావణ్ మ్మస్ం, ఆంగింలో్ చెపాలంటే్ ఆగస్తట్ నెల.్ ఊరంతా్ పెళ్ళళళ్ళళ,
రాష్ట్రమంతా్వరాషలు.
అజయ్్ తన్ క్రొతు్ బండి్ మీద్్ కాలేజీకి్ వస్తున్ననడు.్ కాలేజీ్ గేటు్ ద్గగరకి్ రాగానే్ వరషం్
జోరందుకుంది.్బండి్వేగం్పెంచాడు.్ఆ్వరషంలో్నిషా్తడుస్తు, నడుస్తు్ఉననది.్అజయ్్బండి్
నిషా్ద్గగర్ఆప్త, software for uploadఎకకమననటుట్ సైగ్చేశాడు.్‚రావలేదు‛ అంటూ్నిషా్
నడకలో్వేగానిన్పెంచింది.్‚ చాలా్దూరం్ఉంది, ర్లిదు్ఎకుక‛ అని్అజయ్్ఇంకంచెం్గట్టటగా్
అడిగాడు.్మ్మర్్మ్మట్లిడకుండా్బండి్ఎకిక్కూర్ుననది.్క్షణాలోి్ఇద్దరూ్కాలేజీలో్ఉన్ననర్.్‚ఏ్
బ్రంచ్?‛ అని్ అడిగాడు్ అజయ్్ తన్ తలకునన్ హెల్మాట్్ తీసి, తలను్ చేతితో్ తుడుచుకుంటూ.్
‚ఇ.సి.ఈ్సార్‛ అని్చెప్తంది్తన్ముఖాన్ఉనన్ముస్తగుని్తీస్తు.్‘సార్’ అనటంతోనే్అజయ్్కి్
విషయం్అరథం్అయియంది్.్నిషా్తనని్సీనియర్్అనుకుంటుననది్అని.
‚ఏ్ఊర్?‛ అని్అడిగాడు్.్తనని్చూడగానే్అజయ్్కి్గుండెలో్ట్టమట్టమలు్మొద్లు్
అయ్యయయి.్తను్ఏ్ఊరిపేర్్చెప్తంద్య్కూడా్తన్చెవులకు్వినడలేదు.్ఆకాశ్ంలో్విహరిస్తునన్
దేవకనయలలో్నుంచి్క్స్తంద్రి్మెర్పుకి్భయడి్కింద్కి్జారిడిందేమో్అననంత్అంద్ంగా్
తోచింది్ .్ ‚కనీస్ం్ థంక్సస్ కుడా్ చెలేదు, ఏ్ బడిలో్ చదువుకున్ననవు? ఇవేమీ్ నేరలేదా?‛
అన్ననడు్అజయ్్కోపానిన్నట్టస్తు.్‚సారీ్సార్్సీనియర్్అనే్భయంతో్చెలేదు, థంక్సస‛ అని్
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నవివంది.్ ‚సీనియరింతా్ రాక్షస్తలు్ కాదు, సాటఫ్్ అంతా్ దేవుళ్ళళ్ కాదు!్ సీనియర్స్ లో్ కుడా్
మంచోళ్ళళ్ ఉంట్లర్.్ న్న్ పేర్్ అజయ్‛ అని్ చెయియ్ చాపాడు.్ నిషా్ కూడా్ తన్ పేర్్ చెప్త్
ఇచిుంది, చెయియ.్ఎవరి్తరగతులకు్వార్్ళ్ళ్ళళపోయ్యర్.
అజయ్్ తన్ ఇతర్ స్తనహితుల్ దావరా్ నిషా్ గురించి్ వివరాలు్ స్తకరించాడు.్ హాస్టలోి్
ఉంటుంది్ , హారిిక్సస్ తాగుతుంది, హై్ హీల్స్ వేస్తుంది, హార్్్ వర్క్ చేస్తుంది, హచ్ు్ సిమ్్
వాడుతుంది, హిందీ్కూడా్మ్మట్లిడుతుంది, హంబుల్్నెస్్ఎకుకవ్, హెలంగ్్నేచర్్తకుకవ.్ఆ్
తర్వాత్రోజున్కాలేజీ్లో్అజయ్్నిషా్కోస్ం్ళ్తుకుంటూ్ఉండగా్దూరాన్నిషా్ఎవరితోనో్
మ్మట్లిడుతూ్కనిప్తంచటంతో్ఆ్వైపుగా్ళ్ళ్ళళడు.్తనని్నిషా్కూడా్చూసింది.్ ‚అజయ్్సార్‛
అని్ప్తలచింది.్అజయ్్నిషా్ద్గగరకు్ళ్ళ్ళళడు.్అజయ్్ని్చూడగానే్అకకడ్ఉనన్వాళ్ళ్ముఖం్
రంగు్మ్మరిపోయింది.్తను్సీనియర్్అని్అంతా్భయడి్పోతున్ననరనుకున్ననడు్అజయ్.
‚వీడేన్న్ నీకు్ తెలసిన్ సీనియర్‛ అన్ననడు్ ఆ్ గుంపులో్ కడు.్ ‚వీళ్ళళ్ ననున్ రాయగంగ్్
చేస్తున్ననర్్ సార్‛ అని్ అజయ్్ కి్ ఫిరాయదు్ చేసింది్ నిషా.్ కుడితిలో్ డ్్ ఎలుక్ లాగ్ అయ్యయడు్
అజయ్.్సాఫ్ట్ వేర్్రి్భాషలో్చెపాలంటే్వైరస్తసనన్కంప్యయటర్్కు్గుచుుకునన్కతు్ పెన్్డ్రైవ్్
లాగా్ అయ్యయడు.్ ‚ఏ్ బ్రంచ్్ రా్ నువువ?‛ అని్ అడగడటంతో్ ‚కంప్యయటర్స్ సార్‛ అన్ననడు్
అజయ్, భయంగా్ సీనియర్్ ని, జాలగా్ నిషాని్ చూస్తు.్ ‚చేరి్ వారం్ కూడా్ కాలేదు, అపుడే్
రాయగంగ్్మొద్లు్పెట్లటవారా? వీడి్స్ంగతి్మేము్చూసాుం‛ అని్సీనియర్్చెటంతో్నిషా్తన్
స్తనహితులతో్ళ్ళ్ళళపోయింది.
ఆ్ రోజు్ సీనియరింతా్ కలసి్ అజయ్్ ని్ ఆడుకోని, ఆర్లశార్.్ తరావత్ రోజు్ కాలేజీ్
కాయంటీన్్ లో్ ట్టఫిన్్ చేస్తున్ననడు.్ దూరంగా్ నిషా్ కూడా్ ట్టఫిన్్ చేస్తుండటం్ గమనించాడు.్ తన్
ద్గగరకి్ ళ్ళ్ళి్ కూర్ున్ననడు.్ ‚సారీ!్ ఏద్య్ స్రదాకి్ ఆట్ ట్టటంచట్లనికి్ సీనియర్్ అని్ చెపాను‛
అన్ననడు్ అజయ్.్ నిషా్ ఏమి్ మ్మట్లిడలేదు.్ ‚ఐయ్యమ్్ రియల్లి్ సారీ!‛ అన్ననడు.్ ‚ఇట్స్ ఒకే్ ,
నినున్ బాగా్ ఆడుకున్ననరా?‛ అని్ నిషా్ అడిగంది.్ అవునననటుట్ అజయ్్ తలూపాడు్ .్ ‚మరి్
సీనియర్్అని్చెపేు్ ఆడుకోరా‛ అననది్నిషా.్‚ఏంట్ట్సీనియర్్మళ్ళళ్రాయగంగ్్చేస్తున్ననడా?‛ అని్
ళ్నుకనుంచి్అజయ్్భుజం్మీద్్చేతులు్వేసి్అడిగాడు్క్సీనియర్.్‚అదేమీ్లేదు్సార్!‛ అని్
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నిషా్అకకడనుండి్తవరతవరగా్ళ్ళ్ళళపోయింది.్అజయ్్ళ్నకుకతిరిగ్చుస్తు, అదే్సీనియర్్నవువతూ్
నిలబడి్ఉన్ననడు్.్రెండో్రోజు్కూడా్అజయ్్ని్దిగవజయంగా్ఆడుకున్ననర్.
మెలిగా్నిషాతో్స్తనహం్చిగురించింది.్ప్యలు్ప్యయట్లనికి్కూడా్ఎకుకవస్తపు్టటలేదు.్
తవరగానే్ద్గగరై్పోయ్యర్.్నిషా్హాస్టలోి్ ఇంట్టకి్దూరంగా, అజయ్్కి్ద్గగరగా్ఉండటంతో్వీళ్ళ్
ప్రేమ్రవళ్ళళ్తొకికంది.్నిషాతో్తన్ప్రేమని్కరోజు్చెపేయ్యల్అనే్నిరణయ్యనికి్వచేుశాడు.్
తన్ చినన్ న్నట్ట్ మిత్రుడు్ వేణుతో్ కలసి్ ఆంతరంగక్ స్మ్మలోచనలోి్ మునిగ్ పోయ్యడు.ఎలా్
చెపాల్? ఎపుడు్చెపాల్? అనన్తీవ్ర్తర్న్భర్నల్మధయ్క్నిరణయ్యనికి్వచేుశాడు్అజయ్.్
‚ఎలా్ చెపాువురా?‛ అని్ వేణు్ అడిగాడు.్ తరతరాలుగా్ ,యుగయుగాలుగా్ ప్రేమలేఖలు్
ఇవవటమనేది్ ఆనవాయితీగా్ వస్తుననది.్ ఆ్ దారినే్ అజయ్్ కూడా్ ఎంచుకున్ననడు.కాగతం్ ,కలం్
తీస్తకని్ కామ్్ గా్ కూర్చుని్ కసిగా్ రాయటం్ మొద్లు్ పెట్లటడు.వేణు్ ప్రకకనే్ కూర్చుని్ అజయ్్
ఏమి్రాయబోతున్ననడా్అని్ఆశ్ురయంగా్చూస్తున్ననడు.....
To me, the thing sweeter than the sugar is your name
To me, the place better than the best place is the path you go
To me, the blueness in the sky is all what you have in your eyes
I curse myself, when I can’t express my feelings straight to you
I praise myself, when you just say a word to me
I will be myself, if you are with me, and I will go nuts without you
అని్న్నలుగు్ఇంగ్లిష్్ంకుులను్రాసాడు.్‚ఎలా్ఉందిరా?‛ అని్వేణుని్అడిగాడు.్వేణు్
దానిని్ కట్ట్ రెండుసార్ి్ చదివాడు.్ ‚అదుుతం్ రా!్ ఇంత్ బాగా్ ఎలా్ రాసావురా్ ‛ అని్
ఆశ్ురయంతో్ అడిగాడు.్ ‚ఏద్యరా్ అలా్ వచేుసింది‛ అన్ననడు.్ ‚ ఆ్ రాస్తదేద్య్ తెలుగులో్ రాస్తు్
పోయేది్ కదా!్ ఇంకా్ బాగుండేది‛ అన్ననడు్ వేణు.్ ‚నువేవ్ మ్మరిు్ చూడు‛ అన్ననడు.్ అలానే్
మ్మరుటం్మొద్లు్పెట్లటడు్వేణు.్మొద్ట్ట్రెండు్లైనుి్ మ్మర్లు్స్రికి్వేణుకి్అరథం్అయింది, అది్
తెలుగు్ సినిమ్మ్ పాటని, దానినే్ అజయ్్ తెలవిగా్ ఆంగింలోకి్ మ్మరిు్ రాశాడని.్ ‚నువువ్ కేకరా!్
బొమారిలుి్ సినిమ్మలో్ పాటని్ ఇంగ్లిష్్ లోకి్ రాసి్ సంత్ కవితవంగా్ షో్ చేశావు‛ అన్ననడు్ వేణు్
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నవువతూ.్‚మరి్!్కవశ్ున్్పేర్్ను్పైనుండి్కింద్కు్న్నలుగు్సార్ి్ రాసి, అదే్స్మ్మధానం్అని్
నమిాంచి్మ్మర్కలు్తెచుుకోగా్లేనిది, ఈ్ప్రేమలేఖ్ఒ్ల్మకాక‛ అన్ననడు్కాలర్్ఎగర్లస్తు.
ఆ్తరావత్ రోజు్కాలేజీ్ లైబ్రరీకీ్ళ్ళ్ళళడు్అజయ్.్అట్టకే్నిషా్అజయ్్కోస్ం్ఎదుర్్
చూస్తుననది.్ఇద్దరూ్కలసి్లోలకెళ్ళళర్.్‚ఏంట్ట్రమాన్ననవు? అననది.్‚నీకో్విషయం్చెపాల‛
అన్ననడు్ అజయ్.్ ఏంటో్ చెపు్ అననటుట్ నిషా్ అజయ్్ వైపు్ ఆతృతగా్ చూసింది్ .్ తనకు్ కూడా్
అరథం్ అయింది్ అజయ్్ ఏమి్ చెపాలనుకున్ననడో.్ ‚నీకో్ విషయం్ తెలుసా‛ అన్ననడు.్ ‚ఏంట్ట్
ఏంట్ట‛ అననటుట్కళ్ళళగర్లసింది్నిషా్.్లైబ్రరీ్కావటంతో్అంతా్నిశ్శబదంగా్ఉననది.
చీమ్ చిటుకుకమన్నన, ద్యమ్ కుటుకుకమన్నన్ వినిప్తస్తుంది.్ చుటూట్ ఎవవరూ్ లేరని్
నిరాధరించుకున్ననడు్ అజయ్.్ దూరంగా్ లైబ్రేరియన్్ ఆ్ రోజుట్ట్ దిన్ త్రిక్ చదువుకుంటున్ననడు.్
గాల్ తకుకవ్ సండ్్ ఎకుకవ్ ఫ్యయన్్ గర్రున్ తిర్గుతుననది.్ ‚నిషా... అమ్మాయిలలో్ ది్ శాతం్
అసరస్లుంట్లర్, ఇరవై్శాతం్అంద్మైన్అమ్మాయి్లుంట్లర్, మిగలన్వాళ్ళళ్అంతా్తాము్
ఆ్ ఇరవై్ శాతం్ లో్ ఉన్ననమనుకుంట్లర్, నీతో్ స్హా!‛ అనటంతో్ నిషా్ ముఖం్ లో్ రంగులు్
మ్మరాయి.్‚ కానీ్నువువ్ మొద్ట్ట్ది్శాతం్లో్ ఉంట్లవు్ ,యు్ ఆర్్ఎన్్ ఏంజిల్‛ అనటంతో్
నిషా్సిగుగడింది.్‚అయితే్ఏంట్ట్ఇపుడు్?‛ అననది్నిషా్.్‚నీకోస్ం్కట్ట్తెచాును‛ అన్ననడు.్
ఏంట్ట్అననటుట్మళ్ళళ్కళ్ళళగర్లసింది్నవువతూ.్తన్చేతిలో్ఉనన్పుస్ుకంలో్నుంచి్తాను్రాస్తకునన్
కవిత్ ఉనన్కాగతం్తీసి్నిషా్చేతికి్ఇచాుడు.్నిషా్ఆతృతగా్దానిని్చూసి్ అరథం్అయేయవరకు్
చదివింది.్సిగుగడుతూ్ఆ్కాగతం్తన్పుస్ుకంలో్పెటేటస్తకని్అకకడి్నుండి్ళ్ళ్ళళపోయింది.్ఈ్
విధంగా్వీళ్ళ్ప్రేమ్ట్లటల్మకేకసింది.
ఇంజనీరింగ్్ అయిపోయ్యక్ చెర్చక్ అంతరా్తీయ్ స్ంస్థలో్ ఉద్యయగం్ దొరికింది.్ దానితో్
హైటెక్స్ సిటీ్ కేంద్రంగా్ తమ్ ప్రేమ్ కారయకలాపాలను్ కనసాగంచార్.శ్ని,ఆదివారాలలో్ వీళ్ళళ్
తిరగని్మ్మల్్లేదు, చూడని్హాల్్లేదు.
ఎకుకవ్ని్చేస్తు, ఎకుకవ్డబుులు్వసాుయో్రావో్కాని్ఎకుకవ్జబుులు్రావటం్మ్మత్రం్
ఖాయం.అందుకే్ ఈ్ సాఫోటళ్ళకు్ ఎపుడూ్ ఏద్య్ క్ స్మస్యతో్ బాధడుతూ్ ఉంట్లర్్ పాం.్
కంతమంది్ అయితే్ విచిత్రంగా్ స్మస్యలను్ ళ్తుకకని్ మరీ్ బాధడుతుంట్లర్.్ వీళ్లోి్
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చాలామందికి్ చికాకెకుకవ, స్హనం్ తకుకవ,అజయ్్ తో్ స్హా.్ ఆఫీస్తలో్ వాళ్ళళ్ ఎనిన్ యోగా్
తరగతులు్పెట్టటన్న్వీళ్ళ్రోగాలు్తగగవు.
మ్మనేజర్్ గొడవతో్ మనస్తస్ బాగోక, అనుకుననటుటగానే్ అద్దంకి్ యనం్ అయ్యయడు.్
తాను్ అరగంట్ ముందుగా్ వస్తు్ తన్ బస్తస్ రావాలసన్ స్మయ్యనికన్నన్ గంట్ ఆలస్యం్ అని్
చెటంతో, చేస్తది్ఏమి్లేక, వచిు్పోయే్బస్తసలను్ల్మకేకస్తు్నిలబడా్డు.్‚బస్్సాటప్్లోనే్ఉన్నన్
డాడీ!్ బస్తస్ గంట్ ఆలస్యం్ అట, అది్ వచాుక్ చేసాును‛ అని్ ఫోనులో్ మ్మట్లిడుతునన్ క్
అంద్మైన్అమ్మాయి్అజయ్్కంట్డింది.్ ఆస్కిుగా్అజయ్్క్ చెవి్అటు్వైపు్వేసాడు.్ ‚ఏ్
విషయం్ మెయిల్్ చేసాుమని్ చెపాడు.్ నేనైతే్ బాగానే్ చేశాను‛ అని్ వినడింది.్ ఇంజనీరింగ్్
అయిపోయి్ఉద్యయగ్ప్రయతనంలో్ఉననద్నన్విషయం్అరథమైంది్అజయ్్కి.్‚ఉద్యయగం్వచేుదాకా,
అది్ రాలేద్నన్ బాధ్ మ్మత్రమే్ ఉంటుంది.్ వచాుక్ అస్సలు్ బాధలు్ మొద్లవుతాయి‛ అని్
మనస్తలో్అనుకున్ననడు్అజయ్.
[తర్వాయి్భాగం్వచేు్వారం]
*
— మీ స్ంద్న తెలయజేయండి —
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