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నేనే నా ఆయుధం

మానుయ్డి అ మానయ్ జయం.. ఒక యదార
థ్ గాధ!
“ఢిలీల్లో రాషట్రపతి భవన బేర్కఫాసట్ టేబుల ముందు కూరుచ్నన్పుప్డు…
కాకినాడలో పోసట్రుల్ అతికించటానికి వాడగా మిగిలిపోయిన మైదా పిండితో
చపాతీలు కాలుచ్కుని తినన్ రోజులు గురొత్చిచ్ కళళ్ నీళొళ్చాచ్యి”.
వాయ్పారంలో పోటీ... ఎతుత్లు - పైఎతుత్లు...
విసత్రించటానికి చేసే పర్యతాన్లు... ఎకేక్ శిఖరాలు, పడే లోయలూ...
ఆరీట్సీ బలల్ల మీద నిదర్… సులభ కాంపెల్కసలలో సాన్నం..!
పదో కాల్సు ఫెయిల నుంచి… డాకట్రేట వరకూ..!
అటట్డుగు సాథ్యి నుంచి లక్షల సంపాదన వరకూ ఎదిగిన
ఒక నిరుదోయ్గి జీవిత చరితర్...!
పర్తీ నిరుదోయ్గీ, వాయ్పారవేతాత్, జీవితంలో పైకి రావాలనే తపన ఉనన్
పర్తి వయ్కీత్ చదవవలసిన పుసత్కం.
మాసట్ర రైటర

యండమూరి వీరేందర్నాథ
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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
20
విశాఖపటన్ంలో వయ్వహారం సెటిల చేసుకొని తిరిగి వరంగల వచాచ్ను. అపప్టికి చాలా మంది మితుర్లు జైళళ్నుంచి బయటకి వచేచ్సారు.
చాలామంది మీద కేసులు నిలబడలేదు.
నేను మా ఊరికి కూడా వెళళ్కుండా, సరాసరి మా పెదద్ బావ దగగ్రికి వెళాళ్ను. జరిగిందంతా చెపాప్ను.
"ఎంత కావాలార్ డబుబ్?" అని అడిగాడు.
నేను మాటాల్లేదు.
మూడు వేలు ఇచిచ్, "నువువ్ లెకచ్రరవి. ఇంకా సైట్లగా ఉండాలి" అని మూడు జతల బటట్లు కుటిట్ంచాడు. షూస కూడా కొనిపెటాట్డు.
అకక్డ నుండి మా ఇంకో మావయయ్ శాయ్మలరావు దగగ్రకు వెళాళ్ను. ఆయనకు పిర్ంటింగ పెర్స ఉంది.
నేను పెటట్బోయే సంసథ్ గురించి చెపిప్, "నాకు కొనిన్ పోసట్రూల్, పాంపెల్టూల్ కావాలి" అని అడిగాను.
"ఇనసిట్టూయ్టకి పేరు?" అని పర్శిన్ంచాడు.
ఆ రోజులోల్ ఆంధర్పర్దేశలో ఉండే అనిన్ కోచింగ సెంటరల్కీ డేవిడస్, ఆకసఫరడ్ మొదలైన ఇంగీల్ష పేరేల్ ఉండేవి
నా దగగ్ర ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవటానికి వచేచ్వాళళ్ందరూ గార్మీణ పార్ంతాల నుంచి వచిచ్న తెలుగువాళుళ్. ఇంగీల్ష రానివాళుళ్.
ఇంగీల్షు పేరుతో బంబాట చెయయ్టం కనాన్ తెలుగు పేరు పెడితే బాగుంటుందేమో అనే ఆలోచన వచిచ్ంది. పటాటోపమైన పేరల్తో బెదరగొటట్టం
కనాన్, హృదయానికి దగగ్రగా ఉండే పేరుతో మనసుకు దగగ్రవటం మంచిది అనిపించింది.
అపుప్డు నాకు తటిట్న పేరు "మేధావి". "వి" అనే అక్షరం తీసేసి "మేధ" అనే పేరుని ఫైనలైజ చేశాను.
నా పేరు ‘చిరంజీ’ కి ‘వి’ కలిపారు పెదద్లు. నా సంసథ్కి ‘వి’ తీసేసి ‘మేధా’ చేసాను.
ఆ విధంగా మొటట్మొదటిసారి 'మేధ ' రూపుదిదుద్కుంది.
…
అయిదువేల పోసట్రూల్, పాంపెల్టూల్ పిర్ంటు చేసి ఇచాచ్డు శాయ్మలరావు.
అకక్డి నుంచి ఖాజీపేట వెళాళ్ను. అకక్డ నాకో సేన్హితుడునాన్డు. అతడి చేతివార్త చాలా బాగుండేది. బాయ్నరస్ బాగా వార్సేవాడు. దయతో అతడు
దాదాపు వంద బాయ్నరల్ దాకా ఉచితంగా వార్సిచాచ్డు.
నేను ఒకక్డినీ వైజాగులో ఏమీ చేయలేనని నాకు తెలుసు. ఖాజీపేటలో ఖాళీగా ఉనన్ ముగుగ్రు సేన్హితులని సహాయం అడిగాను.
మొతత్ం నలుగురం కలిసి పొదుద్నేన్ విశాఖపటన్ం సేట్షనలో దిగాము. సామానుల్ రైలేవ్సేట్షనలో పెటేట్సి ఇంటి కోసం ఊరి మీద పడాడ్ము. మేము
పెటట్బోయే కోచింగ సెంటర డాబాగారెడ్నస్ కాబటిట్, దగగ్రోల్ అయితే బావుంటుందని అనుకునాన్ము
ఒకొక్కక్రూ ఒకొకక్ వీధికి వెళిళ్ రూము వెతకాలి. చుటుట్పకక్ల తకుక్వ అదెద్కు రూములు ఏమునాన్యని వెతుకుతూ ఉండగా ఒక ఇరుకు సల్మలో
నాలుగు వందల రూపాయలకి గది దొరికింది. సామానల్నీన్ అకక్డ పేరుచ్కునాన్ం. ఆ రోజు నుంచీ మా పని పార్రంభమయింది.
ఉడకబెటిట్న జిగురు, పోసట్రుల్ పటుట్కుని రాతిర్ తొమిమ్ది అవుతూండగా ఊరు మీద పడేవాళళ్ం. వరిక్ంగ డినన్ర (డబుబ్ లేక సగం తినే అనాన్నికి
వరిక్ంగ లంచ/డినన్ర అని పేరు పెటాట్ను) తిని బయలేద్రేవాళళ్ం. తెలల్వారుజామున నాలుగు వరకూ డాబా గారెడ్నస్ నుంచీ విమానాశర్యం వరకూ
విశాఖపటన్ం అంతా పోసట్రుల్ అతికించేవారం.
అలా వారం రోజులు పబిల్సిటీ చేశాం.
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తరావ్త సంసథ్ పార్రంభించటానికి సంసిదుధ్లమయాయ్ం.
పొదుద్నేన్ ఎనిమిదింటికి వచిచ్ మేమే హాలంతా శుభర్ంగా ఊడుచ్కొని, పదింటికి రెడీ అయి కూరుచ్నేవాళళ్ము. నేను డైరెకట్రని, నరేందర రిసెపష్నిసుట్,

రవీందర కౌనిస్లర, వీరేశవ్ర ఆఫీసు బాయ...ఇవీ మా వేషాలు.
మొతత్ం ఒక కోచింగ సెంటర వాతావరణానిన్ అకక్డ సృషిట్ంచాము.
అయితే మేము ఊహించని పర్మాదం మరో వైపు నుంచి వచిచ్ంది.

21
నేను విశాఖపటన్ంలో సంసథ్ పార్రంభించబోతునాన్నని ‘కె’కి తెలిసింది. నాకనాన్ ముందే వచిచ్ అకక్డ తన సంసథ్ని పార్రంభించాడు. అతడు మాకనాన్
లక్షల రెటుల్ డబుబ్నన్వాడు. కొనిన్ వేల పోసట్రుల్ వేశాడు.
మేము విశాఖపటన్ంలో దిగేసరికి కొతత్ సంసథ్ పార్రంభం కాబోతోందని ఊరంతా కనబడింది.
మేమేం బెదరలేదు. ఒక సైనయ్ంలాగా పని చేశాం.
మేం అతికించిన పోసట్రుల్ అనిన్టి మీదా అతడు తన పోసట్రుల్ అతికించేవాడు. అతడికి మాయ్న పవర ఎకుక్వ. మేం నలుగురమే. అందుకని మా
‘పోసట్రుల్ అంటించే’ టైమింగ మారుచ్కునాన్ం. రాతిర్ రెండింటి నుంచీ తెలల్వారుజామున అయిదింటి వరకూ అతికించే వాళళ్ం.
అతను తిరిగి వాటిమీద అతికించాలంటే రాతిర్ వరకూ ఆగాలి.
ఆ ఒకక్రోజూ విదాయ్రుథ్లు చూసేత్ చాలు.
అతడు అంతటితో ఆగలేదు. నేను తన దగగ్ర పని చేసిన సరిట్ఫికెటని లేమినేట చేయించి, తన దగగ్ర చేరడానికి వచేచ్ విదాయ్రుథ్లందరికీ "ఫలానా
చిరంజీవి నా విదాయ్రేథ్. కొతత్గా సంసథ్ పెడుతునాన్డు. అతడు అతని దగగ్ర చేరతారా? నా దగగ్ర చేరతారా? మీరే ఆలోచించుకోండి" అని కానావ్స చేసేవాడు.
నేను తొలి బాయ్చ మొదలుపెటేట్ రోజే అతను కూడా పార్రంభించటానికి ముహూరత్ం పెటుట్కునాన్డు. మొతాత్నికి ఏమయితేనేం, నాకు రెండు బాయ్చలూ,
అతనికి నాలుగు బాయ్చలూ రిజిసేట్ర్షనస్ జరిగాయి.
పొదుద్నన్ పదింటికి మా కోచింగ సెంటర పార్రంభం. నేను నీటుగా డర్సస్యాయ్ను. మావాళళ్ందరూ కూడా టిపటాపగా తయారయాయ్రు.
మనసంతా ఉదివ్గన్ంగా ఉంది.
విదాయ్రుథ్లు రావటం మొదలుపెటాట్రు. రిజిసేట్ర్షనస్ జరుగుతునాన్యి. అందరూ ఫారాలు పూరిత్చేసి డబుబ్లు కడుతునాన్రు.
ఆ సమయంలో నాకొక టెలిగార్ం వచిచ్ంది.
YOUR BROTHER DIED BY ACCIDENT.
…
నా కాళూళ్ చేతులూ ఆడలేదు. ఇంకో నలభై అయిదు నిముషాలోల్ పర్ధమ బాయ్చ పార్రంభమవుతుంది. మెదడంతా తిమిమ్రెకిక్నటూట్ అయిపోయింది.
ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఇదీ నా పరిసిథ్తి.
చినన్నన్యయ్ డైరవరుగా పని చేసుత్నాన్డు. ఏ రాషట్రంలో ఏ పార్ంతంలో ఆకిస్డెంటు జరిగిందో, బాడీ ఎకక్డ పడి ఉందో, అమమ్ పరిసిథ్తి ఏమిటో... ఏమీ
తెలీదు.
ఆరోజులోల్ సెలఫోనుల్ లేవు. టర్ంక కాల బుక చేసుకోవాలంటే రెండు మూడు గంటలు పడుతుంది.
ఆ సమయంలో నా సేన్హితులు నాకు ధైరాయ్నిన్ ఇచాచ్రు. "ఎలానూ మనం రాతిర్ లోపు వరంగల వెళళ్లేము. రైళుళ్ కూడా ఏమీ లేవు. కాల్స
పార్రంభించేదాద్ం" అనాన్రు.
కానీ నాకు మూడ లేదు. చినన్నన్యయ్కి ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని ఆతృత. దాని కనాన్ ముఖయ్ంగా అమమ్ ఎలా ఉందోఅని టెనష్న.
అనన్యయ్కీ నాకూ మధాయ్ మూడు సంవతస్రాలే తేడా. వాడు నాకు చాలా కోల్జు. అనీన్ పంచుకొనేవాళళ్ం.
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నేనే నా ఆయుధం
లోపలి నుంచి దుఖం తెరలు తెరలుగా పొంగి వసోత్ంది.
మా ఊరికి ఫోన చేశాం. మా ఊరిలో ఒకే ఒక ఫోన ఉండేది. అది కూడా పోసటమాయ్న ఇంటోల్నే..! మా ఊరికి ఏదైనా ఫోన వసేత్, ఈ పోసటమాయ్న

వెళిళ్ వాళళ్ను తీసుకొచిచ్నందుకు అతనికి రెండు రూపాయలు ఇచేచ్వారు.
పోసాట్ఫీసుకి వెళిళ్ అతనికి ఫోన చేశాను.
"బిడాడ్, నీ అనన్కు ఏమయినాదో నాకైతే తెలువది. మీ అమామ్వాళూళ్ బాయికాడికి వోయి ఉంటారు. ఆడికి బోయి, ఆలల్ను తీసుకురానీకి టైము
పడుదిద్. గంటాగి ఫోను చేయి" అనాన్డు.
ఇక చేయటానికి ఏమీ లేదు. కాల్సుకు టైము దగగ్ర పడింది.
బాధనంతా దాచుకొని, నవువ్తూ వెళిళ్ "హాయ" అంటూ పాఠం పార్రంభించాను.
చెపుతునాన్ననన్ మాటే గానీ మనసికక్డ లేదు. తోటలో పళుళ్, ఏటిలో సాన్నాలు, చెటల్ నీడలో గోళీలు... అనీన్ గురొత్చిచ్ ఒక వైపు ఏడుపొసోత్ంది.
గంటసేపు ఏం చెపాప్నో నాకు తెలీదు కానీ ఆఖరున మాతర్ం విదాయ్రుథ్లంతా చపప్టుల్ కొటిట్ "కాల్సు చాలా బాగుంది సార" అని పొగడటం మాతర్ం
మరిచ్పోలేను. పిలల్లందరూ వెళిళ్పోగానే గదిలోకి వచిచ్ భోరున ఏడేచ్శాను.
తరావ్త మళీళ్ బూతకి వెళిళ్ మా ఊరికి ఫోన చేశాను. పెదద్నన్యయ్ మా ఊళోళ్ ఆర.ఎం.పి. డాకట్రు. నాతో ఫోనులో మాటాల్డాడు. అదృషట్వశాతూత్
పోసుట్మాయ్నకి వెంటనే దొరికాడు.
"చినాన్డికి ఏమీ కాలేదురా. నువువ్ కంగారు పడొదుద్. ఎవరో నినున్ బెదిరించడానికి అలా ఇచిచ్ ఉంటారు" అనాన్డు.
ఒక క్షణం నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు. నేను వింటునన్ది నిజమా? నిజమేనా? మరి ఆ టెలిగార్o ఎవరు పంపి ఉంటారు?
అయితే, ఈ సందిగధ్ం కనాన్, అనన్యయ్కేమీ కాలేదనన్ సంతోషంతో నా మనసు తేలిక పడింది.
కాల్సు తరావ్త మధాయ్హన్ం రూమకి వచిచ్ నాకొచిచ్న టెలిగార్మను చూసూత్ ఆలోచించటం మొదలు పెటాట్ను. ఆ వాకాయ్నిన్ చాలాసారుల్ చదివాను.
YOUR BROTHER DIED BY ACCIDENT
సాధారణంగా ‘Died’ అనే పదం తరావ్త ‘Of’ వసుత్ంది.
ఇకక్డ “Died by” అని ఉంది. ఈ 'Die’ అనే పదం తరావ్త ‘by’ అని వాడటం నా పారటనరకి అలవాటు. మేము కలిసునన్ కొదిద్ రోజులోల్ తను
ఇంగీల్ష మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఒక రోజు “He died by cancer” అంటే నేనే అతనిన్ కరెకట్ చేశాను.
అది నాకు గురొత్చిచ్ంది.
మంచు విడిపోయినటూట్ అంతా కిల్యర అయింది.
ఇది 'కె’ పనే.
రకత్ం సలసలా మరిగి ఆవేశం వచిచ్ంది. తమాయించుకునాన్ను. ఆరోజు సాయంతర్ం ఇంకొక బాయ్చ ఉంది. ఆ బాయ్చకి కాల్స తీసుకునాన్ను. ఎకక్డా
బయట పడలేదు.
ఆ సాయంతర్ం 'కె' దగగ్రకు బయలేద్రాను. నా మితుర్డు నరేందర్ రెడిడ్ని నాతో రమమ్నాన్ను. నరేందర కూడా "పద. తేలుచ్కుందాం" అని నాతో
బయలుదేరి వచాచ్డు.
వంట కతిత్ ఒకటి జేబులో పెటుట్కునాన్ను. అయితే నేను కతిత్ పెటుట్కునన్ విషయం నరేందర రెడిడ్కి తెలీదు. మిగతా ఇదద్రికీ అసలు మేము అకక్డికి
వెళుత్నాన్మనన్ సంగతే తెలీదు.
ఆ రోజు అతడు దొరికుంటే ఆ ఆవేశంలో నిజంగా నేను హంతకుడిని అయి ఉండేవాడినేమో.
అది నా అదృషట్మో, అతడి అదృషట్మో తెలీదు కానీ, మేము వెళిళ్న సమయానికి అతను ఇనసిట్టూయ్టలో లేడు.
లోపల వాళళ్ని అడిగితే "సార ఎకక్డికి వెళాళ్రో తెలీదు" అనాన్రు.
అతడి కోసం మూడు గంటలు ఎదురు చూశాం. రాలేదు. రాతిర్ పదకొండు గంటలకి మా రూమకి తిరిగి వచాచ్ం.
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నేనే నా ఆయుధం
నేను అకక్డికి వచిచ్, మూడు గంటలు ఎదురు చూశానని అతనికి తెలిసిoది.
నా ఆవేశమూ, గత చరితార్ కూడా అతడికి తెలుసు. తపుప్ చేసిన వాడిని భయం నీడలా వెంటాడుతుంది.
అదే భయంతో ఆ రోజే అతను వైజాగ నుండి వరంగల పారిపోయాడు.

22
‘కె’ విశాఖపటన్ం నుండి వెళిళ్పోయాక కూడా అతడి సంసథ్ నడుసూత్నే ఉండేది. అసిసెట్ంటసని పెటిట్ ఇనసిట్టూయ్టని నడిపాడు.
నా ఏకైక ఆశయం అతడి సంసథ్ని మూతపడేలా చేయటం.
అదే నేను చేసిన తపుప్.
నా సంసథ్ని ఎలా అభివృదిధ్ పరచుకోవాలా అని ఆలోచించడం మానేసి, అతడిని ఎలా దెబబ్ కొటాట్లా అని ఆలోచించటం మొదలుపెటాట్ను.
ఎపుప్డైతే ఒక వాయ్పారసుత్డు తన గురించి ఆలోచించటం మానేసి తన శతుర్వు గురించి ఆలోచిసూత్ ఉంటాడో, ఆ శతుర్వు అతని గుండెలో
నిదర్పోతునన్టుట్ లెకక్. మన నాశనానికి హేతువు వాడే అవుతాడు.
నేను సరిగాగ్ అదే సాలెగూడులో పడాడ్ను.
అతడి సంసథ్లో ఎంతమంది విదాయ్రుథ్లు చేరారు? వాళుళ్ ఏ విధంగా ఫీలవుతునాన్రు? మొదలైనవనీన్ ఎపప్టికపుప్డు వాకబు చేసూత్ వచాచ్ను.
కర్మకర్మంగా అతడి సంసథ్లో విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ తగిగ్పోవటం నాకు అమితమైన సంతోషానిన్ కలిగించేది. ఈ సంతోషంలో నేను నా సంసథ్లో తీసుకోవలసిన
జాగర్తత్ల పటల్ నిరల్క్షయ్ం వహించాను.
నేను గొపప్గా మాటాల్డగలను తపప్ సీక్మింగ లేదు. మొదటి రోజు పాఠాలు ఎలా చెపాప్లి? ఏ వరుసలో సిలబస పూరిత్ చేయాలి అనన్ పాల్నింగ
సరిగా లేకపోయేసరికి అయోమయంలో పడాడ్ను.
అయోమయంలో ఉనన్ మనిషి పూరిత్గా నిరాశ వైపు వెళతాడు. లేదా జాగర్తత్ పడి తపుప్లు దిదుద్కుంటాడు. రెండే దారుల్.
పరిసిథ్తులు అలాగే కొనసాగి ఉంటే నేను జాగర్తత్ పడి నా ఉపనాయ్స వృతిత్ పటల్ శర్ధధ్ తీసుకునేవాడిని. అలా జాగర్తత్ పడనివవ్కుండా రెండు
సంతోషకరమైన వారత్లు తెలిసాయి.
అందులో మొదటిది, ‘కె’ తన ఇనసిట్టూయ్టట్ మూసేసుత్నాన్డని...! ఆ రోజు పండుగ చేసుకునాన్ను.
ఇంతలో మా మొదటి బాయ్చ సూట్డెంటస్ బయటకొచాచ్రు. మా రిజలట్స్ చాలా బాగునాన్యి. మరి కొంతమంది సూట్డెంటస్ చేరారు. ఇది రెండో
విజయం (అనుకునాన్ను).
అయిదారు నెలల తరువాత లెకక్ చూసుకుంటే దాదాపు యాభై వేలు లాభం తేలింది.
యాభై వేలు..!
అయిదు నెలలోల్ యాభై వేలు సంపాదించాను..!!
ఒక వైపు నా పర్తయ్రిధ్ ఓటమి, మరోవైపు నా విజయం..!!!
చేతిలో యాభై రూపాయలు లేనివాడిని, ఒకక్సారిగా యాభై వేల రూపాయలు సంపాదించే సరికి మైకం కమిమ్ంది.
నా జీవితంలో వెయియ్ రూపాయల నోటుల్ లెకక్ పెటట్టమనేది అపుప్డే మొటట్మొదటిసారి జరిగింది.
నా సూట్డెంటసలో కొంతమందికి కారుల్ ఉండేవి. వాటిలో ననున్ తీసుకెళేళ్వారు. ఐశవ్రయ్వంతమైన జీవితం అనుభవించటం మొదలుపెటాట్ను. బీచ
పారీట్లూ, లేట నైట షోలూ… ఎకక్డో తెలంగాణా మారుమూల గార్మీణ పార్ంతం వాడికి, ఒకక్సారిగా అయిదు నక్షతార్ల సౌఖయ్ం కళళ్ ముందు
కనపడేసరికి అదో రకమైన మతుత్ ఆవహించింది.
‘పొదుద్నేన్ ఆలసయ్ంగా లేవటం, మరుసటి రోజు చెపప్వలసిన పాఠాలు ముందుగా తయారు చేసుకోకపోవటం’ లాంటి లోటుపాటల్ని గమనించక
పోవటం వలల్ చాప కిర్ంద నీరులా మా సంసథ్ పటల్ చెడడ్ పేరు వాయ్పించ సాగింది.
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నేనే నా ఆయుధం
అయితే ఆ విషయం నా వరకూ రాలేదు.
విదాయ్రుథ్ల దగగ్ర అపుప్లు చేయటం పార్రంభించాను. పెదద్పెదద్ అపుప్లేమీ కాదు. అయిదొందలూ, వెయీయ్ మాతర్మే. కానీ దాని వలల్ వారికి నా మీద

గౌరవం తగిగ్పోసాగింది. ‘గురువు పటల్ ఉండవలసింది గౌరవం కాదు-సేన్హభావం’ అనన్ ఆతమ్వంచనతో వారితో పాటూ హోటలసకి వెళేళ్వాడిని.
ఐశవ్రయ్వంతులైన పిలల్లు వాళుళ్. ఖరీదైన హోటలసకి తీసుకెళేళ్వారు. రెండు మూడు సారుల్ వారు బిలుల్ ఇచిచ్నా, నాలుగోసారైనా నేను కూడా
ఇవావ్లి కదా.
డబుబ్ ఆవిధంగా ఖరచ్యేయ్ది.
జీవితం చాలా బాగా సాగిపోతోందనన్ అభిపార్యంలో ఉండేవాడినే తపప్, కర్మకర్మంగా నా పెటుట్బడి అంతా కరిగిపోతోంది అనన్ విషయం
తెలుసుకో లేకపోయాను.
కొంతకాలం అయేయ్సరికి ఇనసిట్టూయ్టకి కరెంటు బిలుల్ కూడా కటట్లేని పరిసిథ్తి ఏరప్డింది.
ఆ సమయంలో పిడుగుపాటులా బిలిడ్ంగ ఓనర శీర్నివాస ననున్ పిలిచాడు. అదే ఆఖరి బాయ్చ అనీ, తాము (నేను ఇనసిట్టూయ్ట పెటిట్న) బిలిడ్ంగ ఖాళీ
చేసుత్నాన్మనీ చెపాప్డు.
ఇది ఊహించని షాకింగ నూయ్స.
మెదడు బాల్ంక అయిపోయింది.
ఏ చేయాలో సలహా అడుగుదామంటే సేన్హితులెవరూ లేరు. నేను విశాఖపటన్ంలో దాదాపు సెటిల అయాయ్ను కాబటిట్ నా సేన్హితులందరూ తమ
తమ కెరియరస్ చూసుకోవటానికి వరంగల వెళిళ్పోయారు.
నేనొకక్డినే మిగిలాను. నాతోపాటూ చెడడ్పేరు మిగిలింది.
విశాఖపటన్ంలాంటి ఊరిలో ఒక వారత్ పాదరసంలా పాకటానికి ఎకుక్వ సమయం పటట్దు.
ఒకవైపు మేయింటేనేనస్ సమసయ్. మరోవైపు అపుప్ల తాకిడి.
నా దగగ్ర చదువుకునన్ విదాయ్రుథ్లే వచిచ్ అడుగుతూంటే మొహం చూపించలేక పోయేవాడిని. ఇంతలో బాయ్చ మొదలైంది. కొతత్ బాయ్చలో ఎకుక్వ
మంది జనం చేరలేదు.
మరో బిలిడ్ంగ అదెద్కి తీసుకోవటం కాదు కదా, దాని ముందు బోరుడ్ తగిలించటానికి కూడా డబుబ్లు లేవు. ఆ పరిసిథ్తులలో నాకు ఒకటే మారగ్ం
మిగిలింది.
విశాఖపటన్ం నుంచి బిచాణా ఎతేత్యటం.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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