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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[5]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ ఇది ఐద్వ భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
అజయ్, గుప్తత, వేణు, వంకటరావు, రాజుగారు్అంతా్గుప్తత్షాపు్లోపలకి్చేరారు.్అపటికే్
స్మయం్తొమ్ముది్కావస్తతననది.్‚అన్నన్స్రిద్షాపు్మూసేయరా‛ అన్నడు్గుప్తత, పని్చేసే్కుర్రాడితో.్
అతను్అలాగే్చేసి్ వళ్ళిపోయాడు.్ ‚ఇంక్ స్భ్ మొద్లు్పెడదామా?‛ అన్నడు్వేణు.్కొతత్ పేకలని్
బయటకు్ తీస్తత.్ ‚మనమేన్? ఇంకా్ రావాలసన్ వాళ్ళి్ ఎవరైన్్ ఉన్నరా?‛ అన్నడు్ రాజుగారు.్
‚పంతులు్ గారు్ వసాతనన్నరు, కసారి్ ఫోను్ కలపి్ చూడు‛ అని్ గుప్తత్ అనటంతో, రాజు్ గారు్
ప్రయతినంచి్ చూశాడు.్ కాని్ అవతలవైపు్ నుండి్ స్మాధానం్ లేదు.్ ‚మనం్ మొద్లు్ పెడదాం,
పంతులు్గారు్మధ్యలో్వచిు్కలుసాతరు‛ అని్వేణు్అనటంతో్అంతా్క్రీడాస్తపరితని్ప్రద్రిశంచటానికి్
సిద్ధపడాారు.్
పటటణాలలో్ అయితే్ పెద్ద్ పెద్ద్ భవంతులలో, పెద్ద్ నిలువుటదాదలతో, ప్రయతనపు్ గదులతో,
పలు్ రకాల్ బ్రండులతో్ అటటహాస్ంగా్ ఉంటాయి.్ కాన్న్ ఊరలలోల్ ఉండే్ బటటల్ షాపులకు్ అనిన్
ప్రతేయకతలు్ఉండవు.్మెతతని, తెలలని్వడలాటి్పరుపులను్పరిచి్ ఉంచుతారు.్ బహుశా్చీరలు్కొనే్
ఆడవాళ్ికి్ సౌకరయం్ కోస్ం్ కాబోలు.్ కొనటానికి్ వచిున్ వాళ్ిని్ మెతతగా్ పరుపులమీద్్ కూర్చుబెటిట,
అంతకంటే్మెతతగా్డబ్బఫలు్గుంజుతారనేది్క్వాద్న.్ఈ్పరుపులే్వీరికిపుడు్క్రీడా్మైదాన్లు.్
ఆ్పరుపుల్మీద్్అంతా్వృతాతకారంలో్కూరుున్నరు.్తలుపులన్నన్మూసేసి, ఫ్యయనుల, లైట్లల్ వేసి్ఆట్
మొద్లు్పెటాటరు.్వేణు్మ్మకకలనినంటిని్కలుపుతూ్ఉన్నడు.్
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‚నేను్ ప్రధానమంత్రి్ అయితే, పేకని్ ప్రపంచ్ క్రీడ్ చేసాతను‛ అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚పుటేట్
పిలాలడు్ పి.టి్ ఉషలా్ పరిగెతాతలని, పురిటి్ నొపులు్ పడుతూ్ టంపుల్్ రన్్ ఆడింద్ని, అస్సలు్ కక్
ఎనినకలోల్ కూడా్ నిలబడకుండానే్ ప్రధాని్ పద్వి్ దాకా్ వళ్ళివే‛ అన్నడు్ వేణు్ నవువతూ.్ దీనితో్
అంద్రూ్కకసారిగా్నవావరు.్‚ఇంతింత్ఖరుుపెటిట్ కొట్లట్ కటాటరు, క్రీడాకారులకోస్ం్కన్నస్ం్ఏ.సి్
అయిన్్ పెటిటంచరందుకో?‛ అన్నడు్ వేణు.్ ‚ఏ.సి్ ఎంతసేపురా? న్న్ లాంటోళ్ింతా, తీస్తకునన్
డబ్బఫలు్స్మయానికి, స్రిగాా్ ఇసేత్ఈ్ప్తటికి్న్లుగు్ఏ.సి్లు్పెటిటంచచుు‛ అని్అంటూ్గుప్తత్ తన్
మ్మందు్వేణు్వేస్తతనన్మ్మకకలు్కోకటి్తీస్తకుంటూ్అన్నడు.
‚ప్రతి్ ఆటకి, ప్రతి్ వాడికి్ పద్మూడేసి్ మ్మకకలు్ పంచాలంటే్ చికాకుగా్ ఉంది.్ అదేదో్
మూడుమ్మకకలాటట, అది్ నేరుుకుని, ఆడటం్ మొద్లు్ పెడదామ్మ‛ అన్నడు్ వేణు.్ ‚ఇంకా్ నయం్
కొటోల్ పని్ చేసే్ కుర్రాడినొకడిని్ మ్మకకలు్ వేయటానికి్ పెట్లటకుందామనలేదు‛ అన్నడు్ అజయ్.్
‚ఎంతైన్్చదువుకున్ననడు్చదువుకున్ననడే, ఈ్ఆలోచన్ఏదో్చాలా్బాగుననదే‛ అన్నడు్రాజుగారు.్
‚ఊరుకోండి్రా!్మనం్ఇకకడ్పేకాటాడుతుననందువలలనే, వాయప్తరం్స్రిగాా్సాగటంలేద్ని్మా్న్నన్
తిడుతున్నడు.్ మీరు్ మళ్లల్ ఇలాంటి్ క్రొతత్ క్రొతత్ పతిత్ వాయప్తరాలు్ పెటటకండి‛ అనటంతో్ అంతా్
నవావరు, క్అజయ్్తప.్‚అంటే్మనం్ఇకకడ్పేక్ఆడుతున్నమని్మీ్న్ననకి్తెలుస్ననమాట‛
అన్నడు్ అజయ్్ అమాయకతవంగా్ కూడిన్ ఆశ్ురయంతో.్ ‚నువువ్ సిగిరట్లల్ తాగుతావని్ మీ్ న్ననకు్
తెలయద్నుకున్నవా?‛ అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚తెలసే్ నమసేయ్ లేదు‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚తెలసిన్్
స్మస్య్లేదా, మరి్బాయంకుకు్వళ్ళిన్ప్రతిసారి్‚మా్వాడి్చేత్సిగిరట్లట్ మానించండయాయ‛ అని్మీ్
న్నన్న్తో్ఎందుకంటాడు్?‛ అని్గుప్తత్అనటంతో్అజయ్్ఖంగుతిన్నడు.
‚రాజకీయాలోలనే్కాదు్ ,ఆటలో్కూడా్నేనే్రాజుని.్ఇసేట్్రాజు్వచాుడు, ఆట్తెచాుడు,
షో‛ అంటూ్తన్మ్మకకలను్అంద్రి్మ్మందు్పరిచాడు్రాజుగారు.అంద్రూ్తమ్తమ్కంట్ల్ఎంత్
వేయాలో్చెపుతంటే్,గుప్తత్క్చినన్కాగితం్లో్అవన్నన్రాస్తతన్నడు.్‚ఇకకడ్కూడా్వ్ా్వేసాతవా్రా‛
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అన్నడు్ వేణు, గుప్తతని్ ఉదేదశంచి.్ ‚ఏంటి్ క్షణం్ ఆలస్యం్ అయాయన్న్ లేదో, అపుడే్ మొద్లు్
పెటేటశారా?‛ అంటూ్లోపలకి్వస్తత్ అన్నడు్పంతులు్గారు.్పైన్క్తెలలని్జుబాఫ, దానిమీద్్క్
ఉతతరీయం, క్రంద్్ పంచ, నెతితన్ పిలక, నుదుటన్ అడాంగా్ విభూతి్ రేఖలు, ప్తవలా్బిళ్ింత్ బొట్లట,
మొతాతనికి్ బాయట్ల్ పట్లటకునన్ స్చిన్ల్ నిండుగా్ ఉన్నడు.్ చూడగానే్ చెపేయచుు, ఇతను్ గుడిలో్
పూజారని, లేదా్పుర్చహితుడని్(రండిటికీ్తేడా్ఏంటని్అడకకండి).
అంద్రూ్ఆట్నుండి్అరక్షణం్బయటకు్వచిు్అతనివైపు్చూశారు.్‚రండి్పంతులు్గారు,
మనం్ సినిమాకి్ ఆలస్యంగా్ వళ్తత, మనకోస్ం్ మొద్టినుంచి్ వేసాతరా? మనం్ వళ్ళిన్ ద్గార్ నుంచి్
చూడాలసందే.్పేకైన్్అంతే్!్క్షణం్ఆలస్యం్చేసేత్గంట్భాద్్పడాలస్వస్తతంది., రం్్!్రం్్!‛ అని్
గుప్తత్ లేచి్కొంచెం్పకకకు్జరిగాడు.్గుప్తతకి, అజయ్్కి్మధ్యలో్కూరుున్నడు.్ ‚ఎపుడు్వచాువు్
అజయ్?‛ అని్ అజయ్్ భుజాన్ చెయియ్ వేసి్ అడిగాడు.్ ‚వాడికేమ్మ్ పంతులుగారు, రావాల్
అనిపించినపుడు్ వసాతడు., వళ్ళిల్ అనిపిసేత్ వళ్ళతడు.్ మేమూ్ మనుషులమే, మములన్ కూడా్ కాస్త్
పటిటంచుకోండి‛ అన్నడు్ వేణు.్ ‚నినున్ పటిటంచుకోకపోతే్ దేశానికి్ వచేు్ ద్రిద్రం్ ఏమ్మ్ లేదు్ .్
మ్మకకలు్కలుపు‛ అని్గుప్తత్అనటంతో, మ్మకకలు్కలపి్గుప్తత్చేతికి్ఇచాుడు.్
ఆ్ మ్మకకలు్ కలపేటపుడు్ వచేు్ శ్బదం్ ,కాఫీ్ తిరగ్గాటేటటపుడు్ వచేు్ శ్బాదనికి్ ద్గారగా్
ఉంట్లంది.్ కరకంగా్ చెప్తలంటే్ పేకాట్ !్ క్ మంచి్ కాఫీ్ లాంటి్ ఆట.్ అలవాట్ల్ పడిన్నళ్ళి్
ఆడకుండా్ఉండలేరు, అచుు్కాఫీలానే.్క్రకెట్్లో్రన్్అవుట్్అపుడు్బాలు, బెయిల్స్గాలలో్ఉంటే్
అవుటంటారు్ ,పేకాటలో్ లైఫు, జోకరు్ రాకపోతే్ డ్రాపు్ అంటారు.్ అజయ్్ ఆట్ డ్రాపు్ అని్ తన్
మ్మకకలను్ క్రంద్్ పడేసి, పంతులుగారి్ వైపుకి్ జరిగి, ఆయన్ మ్మకకలను్ పరీక్షగా్ చూస్తతన్నడు.్
కకసారిగా్ నిశ్బధం్ ఆవరించింది.్ అంతా్ శ్రద్ధగా్ ఆడుతున్నరు.్ ‚ఆహా్ జోకరొచిుంది, ఆట్
అయియంది, అలా్ రావాల్ మ్మకకలంటే‛ ఆ్ నిశ్బాదనిన్ చేదిస్తత్ తన్ మ్మకకలన్నన్ చూపించాడు్ వేణు.్
గుప్తత్ అంద్రి్ కంట్ల్ వేస్తతండగా్ అజయ్్ మ్మకకలు్ కలపటం్ మొద్లుపెటాటడు.్ ‚ఏ్ మాటకామాట!్
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జోకరొచిునపుడొచేు్ ఆనంద్ం, ఎనిన్ జోకులేసేత్ వస్తతంది్ పంతులుగారు?‛ అన్నడు్ వేణు,
పంతులుగారిని్ చూసి్ కనున్ కొడుతూ.్ ‚నిజమే్ ,కాకపోతే్ అన్నన్ ఉండి్ లైఫ్్ లేకపోతేనే్ ఇబఫందిగా్
ఉంట్లంది‛ అంటూ్అజయ్్పంచిన్మ్మకకలని్కొకకటి్తీస్తకోవటం్మొద్లు్పెటాటరు.
‚దేవుడు్ ఏమంట్లన్నడు్ పంతులుగారు?‛ అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚న్నకు్ డబ్బఫలు్ పోవటం్
మాత్రం్ ఖాయం్ అని్ చెపమన్నడు‛ అన్నడు్ వేణు్ వటకారంగా.్ ‚ననున్ అడిగే్ బదులు,
వారానికోపూట్ చకకగా్ గుడికి్ వచిు, ద్క్షణ్ ఇవవకపోయిన్్ పరావలేదు్ ద్ండం్ పెట్లటకుపోవచుు్
కదా!‛ అన్నడు్పంతులు్గారు.్‚రావాలని్మాకు్మాత్రం్ఉండదా? మేమ్మ్వచిు్గుడిని్అపవిత్రం్
చేయటం్ఎందుకులే్అని్రావటం్లేదు్పంతులుగారు.్పై్పెచుు్ఈ్ప్రజా్జీవితంలో్మాకు్ప్రజలే్
దేవుళ్ళి్ కదా‛ అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚అందుకేన్్ అభివృదిధ్ చేయమని్ ఇచేు్ డబ్బఫలు, ప్రసాద్ంలా్
మాకు్ చూపించి, మొతతం్ మేరే్ మ్మంగేస్తతననది‛ అని్ వేణు్ అనటంతో్ రాజుగారు్ మ్మఖం్ రంగు్
మారింది.
‚గుడిలో్ పూజారిగా్ చేయటం్ కన్న్ ఏ్ కొటోలన్న్ గుమాసాతగా్ చేసిన్్ బాగుండు.్ కాస్తలు్
రాకపోయిన్, కన్నస్ం్ కనయనివవటానికైన్్ ఎవర్చ్ కరు్ మ్మందుకొచేువారు.్ ఇపుడు్ కనయను్
అడుగుతుంటే్ కనుచూపు్ మేరలో్ ఉండకుండా్ ప్తరిపోతున్నరు.్ నలుగురికి్ పెళ్ళిళ్ళి్ చేయటానికే్
తప, కకళ్ిని్కూడా్చేస్తకోవటానికి్పనికి్రాకుండా్పోతున్నమ్మ‛ అని్పంతులుగారు్అన్నరు.్ఆ్
గ్గంతులో్భాద్్అంద్రికి్స్షటంగా్అరథం్అయియంది.్‚కొటోల్ గుమసాతకేంటండి? యజమానులకే్పెళ్ళల్
కాక్ చస్తతంటే!్ఎవరిని్అడిగిన్, సాఫ్ట్ వేర్, ఆరడుగులు, ఆరేడు్ లక్షల్జీతం, అమెరికా్స్ంభంద్ం్
అంట్లన్నరు.్ ఇంక్ అద్దంకిలో్ ఉండే్ మనకు్ అయినటేట్ పెళ్ళల‛, అని్ గుప్తత్ అజయ్్ వైపు్ గుర్రుగా్
చూశాడు.్ ‚న్నకు్ సాఫ్ట్ వేర్చళ్ింటే్ ఎందుకు్ పడదో్ న్కు్ ఇపుడు్ అరథం్ అయింది‛ అన్నడు్ వేణు,
గుప్తత్వైపు్చూసి్నవువతూ.్
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‚ఏరా్ మాకు్ పెళ్ళిళ్ళి్ కానివవరా?‛ అన్నడు్ గుప్తత.్ ‚నేనేదో్ న్నకొచేు్ స్ంబందాలన్నన్
చెడగ్గడుతునట్లట్ మాటాలడుతున్నవేరా?‛ అని్అజయ్్బదులు్ప్రశనంచాడు.్‚స్ంబందాలు్వసేత్ కదా్
రా్ నువువ్ చెడగ్గటటటానికి.్ అంతా్ సాఫోటళ్తి్ తనునకు్ పోతుంటే.్ ఊర్చల్ అంద్రికీ్ చీరలమేు్ నేను,
జీవితంలో్ న్్ భారయకి్ చీర్ కొనిపెటటలేనేమో‛ అన్నడు్ గుప్తత.్ ‚మాది్ చీరలకొట్లట, వచేు్ ప్రతి్ చీర,
నువువ్ కట్లటకున్నకనే్ అమ్ముతాను, అని్ సేటట్్ మెంట్్ ఇవువ.్ ర్చజుకో్ కొతత్ చీర్ ఆఫరిసేత, న్నకు్
కటేంటి, రండు్ మూడు్ పెళ్ళిళ్ళి్ అవుతాయి‛ అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚అస్సలే్ ఇపుడు్ అమాుయిలు్
తకుకవున్నరు్ అంట్లన్నరు.్ మనమేదో్ ఇరగాదీసాతమని, అబాఫయిలు్ కావాల, అబాఫయిలు్ కావాల్
అని్ అబారషనుల్ చేయించారు, ఇపుడు్ మనం్ అనుభవిస్తతన్నమ్మ‛ అని్ పంతులుగారు్ అన్నరు.్
‚ఇంటర్్తపిన్అమాుయికి్కూడా్ఇంజన్నర్్కావాలంటే్ఎలా్చావమంటారు?‛ అన్నడు్రాజుగారు.్
‚అబ్బఫ్ఈ్జనుకి్పేకకి్తప్పెళ్ళికి్మనం్పనికిరామ్మలే‛ అని్రాజుగారు్అన్నడు.
మళ్లల్ పేకాట్ ఊపందుకుననది.్ ‚ఈ్ సారి్ ఎవరు్ గెలుసాతరంటారు్ రాజుగారు?‛ అడిగాడు్
అజయ్.్‚పేకలోన? సేటట్్లోన?‛ అని్అడిగాడు.్‚సేటట్్లో‛ అన్నడు్అజయ్, ‚ చెపలేమ్మ, ప్రజలు్
పేకలాంటోలళ్ళి్ బాగా్ మ్మకకలు్ మనకు్ పడుతున్నయి్ అని్ ఆనంద్పడితే, పకకన్నడికి్ మనకన్న్
బాగా్ పడతాయి‛, అన్నడు్ రాజుగారు.్ ‚చివరికి్ మా్ జీవితాలని్ జూద్మాడేస్తతననరననమాట?‛
అన్నడు్వేణు.్‚మా్ప్రభుతవం్వసేత్ మాత్రం, అంద్రికీ్మంచి్ర్చజులు్రావటం్ఖాయం‛ అన్నడు్
కాలర్్ఎగరేస్తత.్‚ చెపేవారు్చాగంటి్వారైతే, వినేవాడు్వినయ్స్ంపనునడయి్ఉంటాడని‛ సామెత.్
న్న్గురించి్ఎంతైన్్చెప్తతవు,నమేు్వాళ్ళింటే‛ అని్అన్నడు్పంతులుగారు.్
‚ఎవరండి్ ఈ్ చాగంటి్ గారు? ఈ్ మధ్య్ ఎకుకవగా్ టి.వీ్ లలో్ వినిపిస్తతన్నరు,
కనిపిస్తతన్నరు?‛ అన్నడు్ వంకటరావు.్ ‚మహానుభావుడయాయ, ఆయన్ వాకుక్ వేద్వాకకనుకో్ ,
అనుకోవటమేంటి?

వేద్వాకేక‛

అన్నరు్

పంతులుగారు.్

‚ఆ….ఇవాళ్,రేపు్

చెపేవాళ్ళి్

ఎకుకవైపోయారండి.్ ఏవేవో్ చెప్తతరు, ఏలు్ మ్మంచే్ బాబాలు, ఎగిరి్ తనేన్ బాబాలను, కోట్లల్ మ్మంగే్
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సావమ్మలను్ఎంతమందిని్చూడలేదు? జన్ల్అమాయకతవం్వీళ్ికు్కలసొస్తతంది‛ అన్నడు్వేణు.్
‚ఎవర్చ్ కొంతమంది్ అలాంటివారున్నరని, అంద్రిన్న్ కే్ గాటికి్ కటట్ కూడదు్ వేణు్ బాబ్బ.్ పైసా్
డబ్బఫలు్తీస్తకోరు, మాయలు్మహిమలు్ఏమ్మ్లేవు్, కేవలం్ధ్రు్ప్రచారం్తప.్అస్సలు్ఆయన్
రామాయణం్ చెబ్బతుంటే, మన్ కళ్ిమ్మందే్ రామ్మలవారు్ తిరుగుతుననట్లట్ ఉంట్లంద్ంటే్ నమ్ము‛
అన్నరు్పంతులుగారు.్‚ఇవాళ్్రేపు్పైసా్తీస్తకోకుండా్ఉన్నరంటే్ఆలోచించాలసందే!‛ అన్నరు్
రాజుగారు.్ ‚ ఈయన్ పేరుమీద్్ క్ వబ్్ సైట్్ కూడా్ ఉంది్ అకకడ్ ప్రవచన్లన్నన్ ఉచితంగా్
వినొచుు‛ అన్నడు్పంతులుగారు.
‚మీతో్ ఇదే్ పేచీ్ పంతులుగారు, పేకకని్ పిలచాం, ఆధాయతిుకం్ అననమాట్ వింటే్ చాలు్
అరగంట్ ప్తఠం్ చెప్తతరు‛ అన్నడు్ వేణు.్ ‚కుర్రాళ్ళి, తపక్ అలాంటివి్ విన్లయాయ‛, అన్నడు్
పంతులు్గారు.్ అంతా్స్రే్అన్నరు.్ ‚ఈ్మధ్య్మం్రాలలు్ఎందుకు్పనికొస్తతన్నయంటే, సినిమా్
వాళ్ళి్ బాయక్్ గ్రండ్్ మూజిక్్ లో్ వాడుకోవటానికి్ పనికొస్తతన్నయి.్ హీర్చ, విలనిన్ భయంకరంగా్
చంపే్ ద్ృశాయలనినంటిలోనూ, మం్రాలలను్ అర్ వీర్ భయంకరంగా్ వాడుతున్నరు‛ అని్
పంతులుగారు్ అనటంతో్ అంద్రూ్ కకసారిగా్ నవావరు.్ ‚ఇవాలేంటో్ మ్మకకలు్ అస్సలు్ కలసి్
రావటం్లేదు, ఏమ్మ్చేయాల్పంతులు్గారు?‛ అన్నడు్వేణు.్‚ఆడటం్మానేయాల‛ అని్వంటనే్
అన్నడు్గుప్తత.్
‚ఆధాయతిుకం్ అనే్ స్రికి్ చినన్ అనుమానం్ వచిుంది, పేకాట్ ప్తపం్ కాదా్ పంతులుగారు?‛
అని్అజయ్్అడిగాడు.్‚అస్లు్పేక్గురించి్శాసాాలు, చాగంటివారు్ఏమైన్్చెప్తరా?‛ అడిగాడు్
వేణు.్‚అవి్రాసేన్టికి్పేక్పుటటలేదు.్పుట్లటంటే్ధ్రురాజుగారు్ఇంత్మంచి్ఆట్కాద్ని్గవవలాట్
ఎందుకు్ ఆడేవాడు, ఆడి్ ఎందుకు్ ఒడేవాడు.్ మనం్ కాసేపు్ స్రదాగా్ ఆడే్ ఆటకు్ ళ్ళి్ నొపులు,
కాళ్ళి్నొపులు్తప, ప్తపం్రాదులే‛, అన్నరు్పంతులుగారు.్‚అంటే్పేకాతురాణం్న్ప్తపం, న్
పుణయం్అననమాట‛ అన్నడు్గుప్తత.్ ‚అస్లు్ఈ్పేక్ వలలనే్కదా్ !్ దేశ్ంలో్అ, ఆ్లు్రాని్ వాడు్
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కూడా్ అంకెలు్ వచేుది.్ అయిన్్ ఈ్ పేకలో్ ఏమ్మంది? పంతులుగారు? ఆడితే్ డబ్బఫలు్ పోవటం,
ఆనక్ అలసిపోవటం్ తప‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚ఏదో్ పగలంతా్ పని్ చేసి్ ,స్రదాగా్ ఆడుతున్నమ్మ్
అంతే‛ అన్నడు్ గుప్తత.్ ‚మా్ ఆఫీస్తలో్ కాకాని్ పెద్ద్ బాబ్బ్ గారని, ఊర్చల్ పండకిక్ వళ్ళల, పేకాటలో్
ప్తతిక్వేలు్పోగ్గట్లటకున్నడట, ఆవారా్కోడి్పందంలో్బాగానే్లాగాడనుకోండి్అది్వేరే్స్ంగతి‛
అన్నడు్అజయ్.్‚అదే్పేకలోని్మహతయం.్మన్స్తతమతని్బటిట్ పైస్లకు్ఆడిన్, పదులకు్ఆడిన్,
పది్లక్షలకు్ఆడిన్, పొలాలు, పెళ్ళిలను, తాకట్లట్పెటిట్ఆడిన్్పేక్పేకే‛ అన్నడు్రాజుగారు.్
‚నేరుుకునే్ తపన్ ఉండాలే్ గాన్న, పేక్ నుంచి్ కూడా్ మనం్ ఎంతో్ నేరుుకోవచుు.్
నువివపుడొక్మ్మకక్ఎతుతకున్నవు, అది్తరావత్ఆడే్ఆటకి్పనికిరావాల, అలానే్ఇవాళ్్నువువ్చేసే్
పని్ రేపు్ న్న్ జీవితానికి్ ఉపయోగపడేలా్ ఉండాల‛ అన్నరు్ పంతులుగారు.్ ‚పేక్ మీద్్ మీకేవో్
లెకకలు, ప్తఠాలు్ కూడా్ ఉన్నయట్ కదా్ అజయ్‛ అడిగాడు్ పంతులుగారు.్ ‚ఆ్ ఉన్నయి, కాన్న్
మనం్ఆడే్ఆటలకి్,అకకడి్ప్తఠాలకి్పొంతనే్ఉండదు.్ఆ్లెకకలు, ఆట్ఆడినంత్స్తలభం్కాదు‛
అన్నడు్అజయ్.్ఆట్ఒ్వైపు్సాగుతూనే్ఉననది.్వేణుకి్ఫోను్రావటంతో్మ్మడిల్్డ్రాప్్చేసి్, ఫోను్
తీసి్మెలకెలు్తిరుగుతూ్ప్రకకకు్వళ్ళల్మాటాలడటం్మొద్లుపెటాటడు.

[తరువాయి్భాగం్వచేు్వారం]
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