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సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[7]
అతయధికంగా్ అమ్ముడుపోయిన్ ఈ-పుస్తకంగా్ పేరు్ తెచుుకునన్ ‚రామ్॒@శ్ృతి.కామ‛
రచయిత్ అద్దంకి్ అనంతరామయయ్ రాసిన్ రండవ్ హాస్య్ నవల్ ఈ్ ‚సాఫ్టవేర్్
్ ‘ఇతి’హాస్యం‛. దీనిన్
వారం్వారం్సీరియలైజ్్చేస్తతన్నం.్ఇది ఏడవ భాగం.
దీని్మ్మందుభాగం
సోమవారం్ఉద్యం్, ఏ్కకళ్ళకి్నచుని్స్మయం.్రవి్వారం్తరువాత్రోజు, బహుశా్ఆ్
రవికి్కూడా్సోమవారం్ఉద్యం్అంటే్చికాకు్కాబోలు.్ఆ్స్ంగతి్అవునో్కాదో్తెలయదు్కానీ్
సాఫ్టటళ్ళకి్మాత్రం్అది్మ్మమాుటికి్నచుని్స్మయం.్ఉద్యాన్నన్ఊరి్నంచి్బస్తు్దిగిన్అజయ్,
కారాయలయానికి్ చేరుకున్నడు.్ కండంత్ నిని, కండమీద్్ కోతి్ లంటి్ మేన్నజర్్ ని్ తలచుకని్
మొద్టిసారి్బాధడాాడు(ఆ్రోజుకి).్లహారం్తినటానికి్స్మాయతతం్అయాయడు.
‚వీకండ్్ ఎల్ జరిగింది్ అజయ్్ ?‛ అని్ అడిగాడు్ డాలర్్ బాబు.్ ‚ఊరికి్ వెళ్లి్ ఇందాకే్
వచ్చున.్ నీ్ వీకండ్్ ఎల్ జరిగింది్ ఆ్ న్లుగు్ ఇంగులు్ కాకుండా?‛ అని్ అజయ్్ అడగటంతో్
డాలర్్ బాబు్ నవావడు.్ సాధారణంగా్ పెళ్లి్ కాని్ టెక్కకలు్ వీకండులో్ న్లుగు్ ఇంగులు్ చేస్తతంటారు.్
మొద్టిది్అనినంటికంటే్స్తఖమైనది్సీిపంగ్.్వారం్రోజులు, రోజుకు్ద్దదనిమిది్గంటలు్ని్చేస్తత్
వారాంతాలు్ద్దదనిమిది్గంటలు్నిద్ర్పోతంటారు.
ఇక్రండోది్చ్చటింగ్.్మ్మఖ్పుస్తకం్వచిు్జన్లు్మ్మఖాలు్చూస్తకోవటం్మరిుపోయాక,
వారాంతాలు్ఎకుకవగా్చేస్తని్స్తనహితలతో్కలసి్చ్చటింగ్్చేయటం్సాధారణమైన్విషయం.్ఇక్
మూడో్ ‘ఇంగు’ షాపంగ్.్ జీవితంలో్ వాకింగ్్ చేయకపోతే్ ఆరోగయం్ పాడవుతందో్ లేదో్ తెలయదు్
కానీ్,వీళ్ళళ్నెలలో్కకసారైన్్షాపంగ్్చేయకపోతే, కారుా్ గీకకపోతే్మాత్రం్ఖచిుతంగా్ఆరోగయం్
ద్దబబతింటంద్నటంలో్ స్ందేహం్ లేదు.్ శాస్త్రం్ లో్ ఏమి్ చెపారంటే్ జాగృతి్ ,స్వన్ ,స్తస్తపత్ అన్న్
మూడింటిని్దాటితే్తరీయం్లోకి్వెళ్తతరట్!్అలన్న్పైన్చెపన్మూడు్ఇంగులు్అయిపోతే్ ,ఇక్
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తరీయం్ అన్న్ న్లుగో్ ఇంగ్్ లోకి్ వెళ్తతరు.్ అదే్ నతితంగ్.్ సీిపంగ్్ ,చ్చటింగ్్ ,షాపంగ్్ మూడు్
కుద్రకపోతే్,ఖాళీ్గా్కూర్చుని్చేస్తదేమీ్లేక్మిగిలేది్నతితంగ్.
అజయ్,డాలర్్ బాబు్ కలసి్ తినటానికి్ ఆఫీస్తలోకి్ మరో్ అంతస్తత్ లో్ ఉనన్ కాయపెటేరియాకు్
వెళ్తిరు.్ ఇడ్లి్ కి్ డబుబలు్ కటిట్ ,అవి్ తెస్తకోవటానికి్ వెళ్తిరు.్ ‚గుంటూరు్ ఇడ్లి‛ అని్ రాసి్ ఉండటం్
చూసి్ ఇద్దరూ్ఆనందించ్చరు.్ మంచి్టిఫిన్్దొరుకుతంద్ని.్తీరా్ఇడ్లిలు్గటిటగా, గడాలి్ ఉండటం్
చూసి్ డాలర్్ బాబుకి్ మండి్ పోయింది.్ అకకడి్ ని్ చేస్త్ అతనిన్ పలచి్ ‚ఏంటివి?‛ అని్అడిగాడు.్
‚గుంటూరు్ఇడ్లి్సార్!‛ అన్నడు్నవువతూ.్‚న్నన్పాతికేళ్ళళ్గుంటూరులో్ఉన్నన.్ఇవి్గుంటూరు్
ఇడ్లి్ కాదు.అస్ులు్వీటిని్గుంటూరులోన్న్కాదు, అమెరికాలో్కూడా్ఇడ్లిలు్అనరు.్ఇడ్లిలైన్్మారుు,
పేరైన్్ మారుు‛ అని్ వెళ్లి, తిటటకుంటూ్ తిన్నరు.్ ‚మాన్నజర్్ రాజా్ ఏమన్నడు.్ న్నన్ లేని్ రండు్
రోజులు్ కతతగా్ ఏమైన్్ జరిగాయా?‛ అడిగాడు్ అజయ్్ డాలర్్ బాబుని.్ ‚బాబుకు్ పాలన్
టిటంచుకోవటానికే్స్మయమ్మ్స్రిపోవటం్లేదు.్ఇంకా్మిగతావేమి్టిటంచుకుంటాడు? అందున్్
గీత్ రండు్ వారాలు్ రాద్న్న్ విషయానిన్ జీరిణంచుకోలేక్ పోతన్నడు‛ అన్నడు్ డాలర్్ బాబు.్ ‚బాగా్
అలిపు్చుడి్తినమన, అదే్జీరణం్అవుతంది‛ అన్నడు్అజయ్.
తిని్ ఎవరి్ నలోి్ వాళ్ళళ్ మ్మనిగి్ పోయారు.్ వారాంతం్ వచేుదాక్ అల్ మ్మనిగే్ ఉన్నరు.్
హైద్రాబాద్్ఇన్రిబట్్మాల్్,అజయ్్నిషా్వారాంతాలలో్తిరిగే్ప్రదేశాలోి్ మ్మఖయమైనది.్ప్రతిసారి్
స్రదాగా్సాగే్వీళ్ళ్వారాంతం, ఈ్సారి్మాత్రం్క్స్మస్యతో్సాగింది.్‚న్నన్పెళ్లి్ స్ంబందాలు్
చూస్తతన్నరురా‛ అననది్ నిషా్ నీరస్ంతో.్ ‚మన్ స్ంగతి్ చెపావా?‛ అడిగాడు్ అజయ్.్ ‚చెపాన‛
అని్ తల్ ఊపంది.్ మ్మందు్ అరిచ్చరు, తరువాత్ విన్నరు, చివరగా్ నినన్ రమున్నరు‛ అననది.్
‚అయితే్ ఎపుడు్ వెళ్ళమంటావు?‛ అని్ అడిగాడు్ అజయ్.్ తీవ్ర్ తరజన్ భరజనల్ తరువాత్
ంచ్చంగంతో్ని్లేకుండా్మ్మహూరతం్ఖరారు్చేస్తకున్నరు.్‚న్నన్వచేు్వారం్ఎలగూ్ఇంటికి్
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వెళ్ళతన్నన, నవువ్కూడా్అపుడు్వచిు్మాటాిడితే, న్నన్కూడా్ఇంట్లి్ ఉంటా్కదా!‛ అననది్.్స్రే్
అనకుని్అకకడనంచి్స్రుదకున్నరు.
అజయ్్ ఆ్ వారమంతా్ నిషా్ వాళ్ళ్ న్నన్ ఏమంటాడో, ఎల్ పంచ్చలో్ అని్ తెగ్
ఆలోచించ్చడు.్ఆరోజు్రాన్న్వచిుంది.్అజయ్్తన్స్తనహితడు్డాలర్్బాబున్వెంటబెటటకుని్నిషా్
వాళ్ళ్ ఊరు్ బయలుదేరాడు.్ తన్ బయలుదేరిన్ స్ంగతి్ అటికే, ఊరు్ చేరిన్ నిషాకి్ చెపాడు.్
అజయ్్లో్ఉతకంఠ్ఎకుకవైపోయింది.్బస్తు్ఎకికన్కాస్తటికి్సెల్్ఫ్టనలో్పాటలు్పెటిట, సీటలో్
వెనకన్వాల్కిటిక్కలో్నంచి్బయటకు్చూస్తత్కూరుున్నడు.్చెటితో్,పుటితో్పాట్కాలం్కూడా్
వెనకుక్ వెళ్లళంది.్ అజయ్్ తన్ ప్రేమ్ పుస్తకంలోని్ పేజీలనినంటిని్ తిపుతూ్ కూరుున్నడు.్ మెలిగా్
నిద్రలోకి్జారుకున్నడు.
నిద్రకు్ మూడు్ ఉపాయాలు, కటి్ పాటలు్ వినటం, రండు్ పుస్తకంలో్ పేజీలు్ తిటం,
మూడు్ ంతలుగారు్ పాఠం్ చెటం.్ వారం్ రోజులనండి్ స్రిగాా్ నిద్రపోకపోవటంతో, గాడనిద్ర్
లోకి్వెళ్లళపోయాడు.్మూడు్గంటల్తరావత్బస్తు్ఆటంతో, మెళ్కువ్తెచుుకున్నడు.్‚భలే్నిద్ర్
టేటసింది్ రా!‛ అని్ ళ్ళళ్ విరిచ్చడు్ డాలర్్ బాబు.్ ‚ఏంటి్ సార్్ బస్తు్ ఇకకడ్ ఆపారు?‛ అని్
అడిగాడు్డాలర్్బాబు, డ్రైవరుని.్‚ఇంజిన్్బాగా్వేడెకికంది, నీళ్ళళ్పోయటానికి్ఆపామ్మ‛ అనటంతో్
డాలర్్ బాబు్ అవాకకయాయడు.్ ‚ఈ్ కాలంలో్ కూడా్ ఇలంటి్ బస్తులు్ వాడుతన్నరు, అదే్
అమెరికాలో‛ అని్అంటండగా, అజయ్్అస్హనంగా్చూడటంతో్అకకడితో్ఆ్మాటన్ఆపేశాడు.్
‚మీ్మామ్ద్యవలి్ఈ్బస్తు్లగే్నీ్ప్రేమ్కూడా్మంచి్వేడి్మీద్్ఆగింది.నవువ్నీళ్ళళ్చలిగలగితే్
మళీళ్ప్రయాణం్సాగుతంది‛ అన్నడు్డాలర్్బాబు.్అవునననటట్తల్ఊపాడు్అజయ్.
‚ఇంతక్క్ ఏమి్ మాటాిడాలో్ ఏమైన్్ అనకున్నవా?‛ అని్ అడిగాడు్ కికంత్ ఆతృతతో.్
అజయ్్ ఏమీ్ మాటాిడలేదు.్ ‚ఇది్ కూడా్ ఇంజనీరింగ్్ రీక్ష్ లగే్ ఉననది్ కదా!‛ అన్నడు్ డాలర్్
బాబు.్‚నిజమేరా!్కాకపోతే్ఇకకడ్సిలబస్తు్అరథం్కావటం్లేదు‛ అంటూ్దిగులుడాాడు్అజయ్.్
సాఫ్టవేర్్'ఇతి'హాస్యం
్
[7]

కినిగె

patrika.kinige.com

6
‚అ్ మాత్రం్ దానికే్ భయడితే్ ఎల్ ? ఇంజనీరింగ్్ అంతా్ మనం్ సిలబస్్ తీసి, చూసి, చదివే్
రాశామా్ రీక్షలు? ఇది్ కూడా్ అంతే!్ మ్మందు్ హై్ కమాండ్్ కరికలేంట్ల్ తెలుస్తకో్ ,దానిని్ బట్టట్
పెళ్లళకి్ మ్మందుకి్ పోవాలో్ ,పలిని్ లేపుకు్ పోవాలో్ ఆలోచిదాదమ్మ‛ అన్నడు్ డాలర్్ బాబు.్ ఇంతలో్
బస్తు్మళీళ్బయలుదేరింది.
‚ఎలంటి్ ప్రశ్నలు్ ఎదురుకావచుు? ఏ్ ప్రశ్న్ వేస్తత్ ఏ్ స్మాధానం్ చెపాలో్ ఇద్దరూ్ కలసి్
చరిుంచ్చరు.్ కరికకరు్ జాాన్ బదిలీలు్ చేస్తకున్నరు.్ ఇల్ కనిన్ గంటల్ ప్రయాణం్ తరువాత్
,ఇద్దరు్నిషా్ఊరు్చేరారు.్ఊరిలో్దిగగాన్న్,అజయ్్నిషాకి్ఫ్టన్చేశాడు.్‚అనన, న్నన్నిషా్అకకకి్
తమ్ముడిని, మీరు్ ఎకకడున్నరు?‛ అని్ క్ కుర్రవాడి్ గంత్ వినిపంచింది.్ ‚వీడెవడురా? తనని్
అకకని్,ననన్అనన్అంటన్నడు?‛ అని్చిరాకుగా్మ్మఖం్మరిు్ఫ్టన్డాలర్్బాబు్చేతికి్ఇచ్చుడు.్
‚మేమ్మ్బసాటండ్్లో్ఉన్నమ్మ‛ అని్డాలర్్బాబు్చెపాడు.్కాస్తటికి్క్కుర్రవాడు్వచిు్‚మీరేన్్
అజయ్‛ అని్అడిగాడు.్ అజయ్్అవునన్నడు.్ ‚ అకక్మిములన్ఇంటికి్తీస్తకని్రముననది‛ అని్
చెపాడు.్మ్మగుారూ్కలసి్ఆట్లలో్బయలుదేరారు.్‚ఏమి్చదువుతన్నవు్?‛ అని్అడిగాడు్అజయ్.్
‚ ఇంటర్్అన్న‛ అన్నడు్ఆ్అబాబయి.్‚నీ్ప్రేమానరాగాలు్పాడుగాన, అనన్అన్న్ద్ం్లేకుండా్
అననం్కూడా్తిన్నటట్లేవు‛ అన్నడు్అజయ్.్ఏమీ్అరథం్కానటట్మ్మఖం్మారాుడా్కుర్రాడు.
న్నరుగా్క్వీధి్చివర్ఆట్లని్ఆమన్నడు.్‚ఇకకడనండి్అకక్నడుచుకుంటూ్రముననది‛
అన్నడు.్‚న్కైతే, మనమేదో్నిధి్వేటకు్వెళ్ళతననటటగా్ఉననది‛ అన్నడు్డాలర్్బాబు.్‚ అలంటిదే్
కదా!్ఇంచుమించు‛ అన్నడు్అజయ్.్‚ బాబు, నిషా్అకక్నీకల్అకక్?‛ అడిగాడు్డాలర్్బాబు.్
‚ మాకు్చుటాటలవుతారు.్మా్ఇంటి్కకన్న్అకాక్వాళ్ళ్ఇలుి‛ అని్చెపాడు.్‚మీ్అకక్వాళ్ళ్న్నన్
మంచోడేన్?‛ అడిగాడు్డాలర్్బాబు.్‚అమ్ము్ఆయనంటే్న్కు్చచేుంత్భయం‛ అన్నడు.్‚ఐతే,
మేమ్మ్తిరిగి్వెళ్లళపోయాక, మములన్ద్గారుండి్తీస్తకచిుంది్నవేవ్అని్చెపు, అంకుల్్నినన్తెగ్
మెచుుకుంటాడు‛ అనటం్తో్అజయ్్డాలర్్బాబు్వైపు్కోంగా్ చూశాడు.్ ‚ ఏంటి్రా్కోంగా్
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ఉన్నవు?‛ అన్నడు్ డాలర్్ బాబు.్ ‚అది్ కోం్ కాదురా్
భయం‛ అన్నడు్అజయ్.్‚బాబు్మీ్పెద్న్ననంటే్నీకే్కాదు,
హైద్రాబాదులో్అంద్రిక్క్భయమే.్కావాలంటే్ఇతడే్సాక్షయం‛
అన్నడు.్అజయ్్నవేవ్రిసిథతలోి్ లేడు.్‚అదుగో్ఆ్న్లుగో్
ఇలేి్ ,న్నన్ రాన్ మీరు్ వెళ్ళండి‛ అని్ చెపాడా్ కుర్రాడు.్ ‚
స్రేరా్ , ఆల్్ ది్ బెస్ట‛ అని్ డాలర్్ బాబు్ చెప్ అజయ్్ ని్
ంపాడు.్ ‚ద్్ తమ్ముడు్ కాస్తపు్ మనం్ అల్ తిరిగదాదమ్మ‛
అని్అనటంతో్ఇద్దరూ్అకకడే్ఆగిపోయారు.
అరగంట్ తరావత్ అజయ్్ నీరస్ంగా్ బయటకు్
వచ్చుడు.్ వీధి్ చివర్ వరకూ్ వచిు, డాలర్్ బాబు్ కు్ ఫ్టన్్
చేశాడు.్ ఇద్దరు్ కలసి్ మళీళ్ బసాటండ్్ కు్ తిరుగు్ మ్మఖం్
టాటరు.్‚ఏ్గుడి్మాటాిడమంటావు?‛ అని్అడిగాడు, అజయ్్
మ్మఖంలో్ నీరసానిన్ గమనించిన్ డాలర్్ బాబు.్ ‚చూదాదం‛ అన్నడు్ అజయ్.్ ‚ఇంతక్క్ లోలేమి్
జరిగింది?‛ అని్అడిగాడు్ డాలర్్ బాబు.్ ‚ఏమ్మంది? న్నన్ ప్రేమ్అన్నన, కుద్రదు్ అన్నరు.్ పెళ్లి్
భోజనం్ అన్నన,

పురుగుల్ మందు్ అన్నరు‛

అన్నడు్ అజయ్.్ ‚ఒహొ్ చసాతమని్

బెదిరించ్చరననమాట‛ అని్డాలర్్బాబు్అనటంతో్అవునననటట్తల్ఊపాడు్అజయ్.
‚నవువ్ప్రేమకోస్ం్ప్రాణాలు్ఇవవటానికైన్్సిద్ధమన్నవు,వాళ్ళ్అమాు్న్నన్ప్రాణాలు్కాదు్
కదా‛ అన్నడు.్ అజయ్్ ఏమీ్ మాటాిడలేదు.్ ‚ఇందుకేరా, న్క్క్ దేశ్ం్ నచునిది.్ ఇదే్ అమెరికాలో్
అయితే, ఈ్ పాటికి్ నీకు్ పెళ్లళతో్ పాట్ విడాకులు్ కూడా్ ఎపుడో్ అయ్యయవి‛ అని్ డాలర్్ బాబు్
అన్నడు.్ ఇద్దరూ్ బయలుదేరి్ తిరిగి్ హైద్రాబాద్్ చేరారు.్ పెద్దవాళ్ళళ్ అరథం్ చేస్తకోని్ ప్రేమన్
తలుచుకని్దే్దే్బాధ్డాాడు.
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అజయ్్కి్ఉదోయగంలో్కూడా్కషాటలు్మొద్లయాయయి.్కషాటల్వలి్కలగే్భాద్్కన్న, భయమే్
ఎకుకవ్ ఉంటంది.్ అజయ్్ కి్ ఆ్ భయమే్ మొద్లయింది.్ తన్ ఉదోయగం్ ఊడుతందేమ్మ్ అని.్
తానొకటి్ తలస్తత, అపుడపుడు్ దైవం్ కూడా్ అదే్ తలుస్తతంది.్ అనకుననటట్ అజయ్్ ఉదోయగానికి్
ప్రమాద్ం్ ఏరడింది.్అస్ులే్మాంద్యం, ఆ్పైన్మాన్నజరుతో్గడవ్ఉండన్న్ఉననది.్ఆ్కారణంతో్
అజయ్్కి్ఉదోయగం్పోవటం్మరింత్స్తలభం్అయియంది.్అజయ్్కి్ఇది్పెద్ద్ద్దబబ.
‚డిలేవటం్ ప్రకృతి్ ధరుం‛. మనషులు్ ప్రకృతిలో్ భాగమే!్ అలంటి్ మనషులు్ చేస్త్
ఉదోయగాలు్కూడా్ప్రకృతిలో్భాగమే.్ఆ్ప్రకృతిలో్భాగం్గాన్న్ఆరిధక్మాంద్యం్కారణంగా్సాఫ్ట్వేర్్
ఇండసీీ్ డిపోవటం్ ప్రారంభం్ అయియంది.్ అది్ మళీళ్ లేచే్ దాక్ ఉదోయగం్ కాపాడుకోవటానికి్
అంద్రూ్ విశ్వప్రయతనం్ చేయటం్ మొద్లు్ పెటాటరు.్ కంపెనీలు్ అకకరేిని్ ఖరుులన్ తగిాంచుకున్న్
నిలో్ డాాయి.్ మ్మందుగా్ ని్ లేక్ బలిమీద్్ కూరుున్న్ వాళ్ళకి్ కనీస్ం్ నిలబడే్ అవకాశ్ం్ కూడా్
ఇవవకుండా్తీస్తశారు.్ఉదోయగులకు్కారిన్ఇంటికి్ంటం్ఆగిపోయింది.్ఎకకడ్విన్న్ఉదోయగం్
పోయింద్నన్ మాటే్ త, వచిుంది్ అని్ వినడటం్ లేదు.్ ప్రతి్ ఉదోయగి్ సాటి్ ఉదోయగిని్ జాలగా్
చూస్తకుంటనన్రోజులు.్ఇంకా్చెపాలంటే, సాఫ్ట్ వేర్్ఉదోయగులమీద్్జోకులు్మొద్లైన్రోజులవి!్
బాయంకులు్క్రెడిట్్కారుాలన్ఆపేశాయి.
ఉనన్ఉదోయగాలన్న్ఊడదీస్తతన్నరు, ఇంక్క్రొతత్ ఉదోయగాల్ఊస్త్లేకుండా్పోయింది.్తెలసిన్
వాళ్ళనీ, తెలయని్ వాళ్ళనీ్ అడిగి్ చూశాడు, ఏ్ మాత్రం్ లభం్ లేక్ పోయింది.్ మళీళ్ తండ్రిని్ ఇంటి్
ద్గార్నండి్డబుబలు్ంమన్న్రోజులు్వచ్చుయి్అజయ్్కి.
క్రోజు్ఉద్యాన్నన్నిషా, అజయ్్కి్ఫ్టన్చేసింది.్‚ఎకకడున్నవ్?‛ అని్అడిగింది.్‚ఆన్్
లైన్్ లో్ ఉన్న‛ అని్ చమతకరించ్చడు్ అజయ్.్ ‚కసారి్ నీతో్ మ్మఖయమైన్ విషయం్ మాటాిడాల‛,
‚చెపు‛, ‚ఫ్టనలో్ కాదు్ న్నరుగా్ మాటాిడాల‛ అని్ నిషా్ అనటంతో, ఇద్దరూ్ హైటెక్్ సిట్టలో్ గల్
ఇన్రిబట్్మాల్్లో్కలుస్తకోవాల్అనకున్నరు.
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్[తరువాయి్భాగం్వచేు్వారం]
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