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నా దకొండు రోజుల మార్కెటొంగ్ అనుబవాలు
డిగ్రీ ఫెయిలవడొంలో ఉనన అసలు బాధ ఏమిటొంటే, భరీ డిగ్రీ ఫెయిలయ్యాభని చెప్పకోలొం.
అలొంట టైములో నేను ఈ ‘డోర్ టు డోర్ మార్కెటొంగ్’ నికి కుదురుకునానను. కాయణాలు: పేరు
సటైలషగా ఉొంది; టై అదీ కటుైకుొంటారు; ఎగ్జిక్యాటవ్ అని వావహరిస్తారు.
ఫెయిల్ ముఖొంతో హైదరాబాద్ వచ్చిననాకు, ముొందు క ఆడవాళ్ల ఫటైల షాప్పలో
హెలర్గా ని దొరికిొంది. ఇది క్యడా మార్కెటొంగ్లోకి జొంప్ అవడానికి కాయణొం. భరీ ఫటైల
దుకాణొంలో నిచేస్తానానభని క్యడా చెప్పకోలొం క !
కాచ్చగూడలో ‘మా’ ఆఫీస్త. ఈ ‘మా’ అనేది వావహాయొంగా చెబుతుననది కాదు; నా వొంట
మా శివిగాడు క్యడా ఉనానడు. వాడూ నా బాతే. అొందుకే ఇదదయమూ ‘ఉద్యాగొం’లో చేరినరోజు
చాల ఎకసయిట్ అయ్యాొం. కనిన కలలు ఉభమడిగా కనానొం. ‘మేనేజర్ చెప్ొందే నిజమైతే భనమే
క ర్కొండు మూడొండలలో ఒన్ ఆఫీస్ ఒపెన్ చేస్తకోవచుిరా!’ అనుకునానొం.
తెలలరి ఉదమొం ఎనిమిదికలల ఆఫీస్తలో ఉనానొం. ఇది నిలో దిగ్జన మొదటరోజు. మాతో
హొందీలో ‘డెమో’ ప్రాక్టైస్ చేయిొంచారు. అొందరూ యువకుల. గొండ్రొంగా నిలఫడాడొం. ‘జీఎఫ్ హై
కాా?’ అనానరు భధాలో. నాకు లదు. మావాడు ఉొందనానడు. కనిన యసబూతులు దొరిలడాడయి.
మావాడు చాల స్పరిైవ్!
ఆ రోజొంతా కొంపెనీ ఏమిట?

ని హెడకావయైర్ ఎకెడుొంది(అమెరికా)? స్తమానుల ఏమేొం

వస్తాొంటాయి(ప్లలస్టైకలో యకయకాలు)? వినియోగ రులతో భనొం ఎల వావహరిొంచాల? ఎల
మెప్ొంచాల? ఇలొంట నేథా సొంగీతొం వినిప్ొంచారు. ఇొంకా ముఖామైనది, భభమలన వేర్వవరు
యసనల్ ట్రెయినర్సకు అజెడొం!
ర్కొండోరోజు ప్రాకిైకల్ శిక్షణ. నా ట్రెయినర్ బి.డి.శ్యమ. ఈమనది భోప్లల్. ట్రెయినయలొంటే
సీనిమర్వల! అయితే ప్రతి సీనిమరూ శిక్షకుడు కాలడు. ట్రెయినర్ పొజిషన్ వచ్చిొందొంటే, సొంతొంగా
ఆఫీస్త తెరుచుకోవడానికి కొంచెొం దూయొంలో ఉననవాళ్లననమాట! అప్పడు వాళ్లల మేనేజరుల
అవుతారు. ప్రస్తాత మేనేజరుల(ఇదదరు) క్యడా అలొంట దశ్లు

ట వచ్చినవార్వ(నని చెపేవారు)!

కాఫటై అదీ మేము నినన అొంత ఎకసయిట్ అవడానికి కాయణొం!
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ఇదదయమూ, నేనూ, నా ట్రెయినరూ, ఫమలదరాొం. రైలవస్టైషన్ ముొందరి హోటలోల పూరీ తిని,
టీ తాగ్జ, ఫససకాెొం. భధ్యాహనొం కోఠిలో భోొంచేశాొం. తీస్తకెళ్లలనవి సగొం భోజనానికి ముొందు
అమామొం; సగొం భోొంచేస్టన తరావత అమామొం. కానీ అలవోకగా అమామొం. రాత్రికి కాచ్చగూడ
తిరిగొచ్చి సొంగొంలో తినానొం. వొంట వళ్లలనొందుకు నా ఖయిొంతా ఆరోజు ఆమనదే. ఆమెలట్
వేయిొంచుకభమొంటే నేను మొహమాటడాడను. ఆరోజు చాల గొగా గడిచ్చొంది. మార్కెటొంగ్లో
నిలదొకుెకోవచినన నభమకొం కలగ్జొంది. దీనిన ొంచుకోవడానికి శివిగాడి కోసొం ఉదమొం కా
వేచ్చవుొండాలస వచ్చిొంది. వాడటకే ‘విజమవొంతొం’గా వళ్లలపోయ్యడు. భరునాడు పొదుదటపూట
వాడూ, నేనూ మొననటకొంటే ఆనొందొంగా ఉొండటొంతో యగడుప్పనే స్టగర్కటుల కాలిొం.
మూడోరోజు నుొంచ్చ నేను సొంతొంగా వళ్లలల. నాలుగో రోజు, ఐద్య రోజు క్యడా
వళ్లలలసొందే!
అొందరిలగే నేనూ ఆరు సటుల టుైకెళ్లలవాణ్నన. అవి వివిధ రిమాణాలోల ఉనన ఫైఫర్ డిననర్
బౌల్స. సటుై ఖరీదు 200. న్నొండు వొందలోల ది శాతొం చొప్పన భనకు 120 వస్తాొంది.
వస్తాొందొంటే, అవనీన అభమగలగ్జతే. కానీ అభమడొం ఎల?
బెలుల కటైగానే రిసీవ్ చేస్తకోవడొంలో రిచ్చత ముఖాలక్ట, అరిచ్చత ముఖాలక్ట ఉొండ
సషైమైన తేడా తెలస్టపోయేది. ‘‘సర్, దిసీజ్ రాజిర్కడిడ ఫ్రమ్...’’
‘‘వదొదదు.ద ..’’
నేనేమిట? ఎొందుకచాిను? ఊహూ. ముఖాలోల భావాలన భరాాద కోసొం క్యడా
చుకునేవారు కాదు. కొందరైతే భనొం గేటు క్యడా పూరిాగా

టకముొందే అనేస్టవాళ్లల:

‘ఏొంటొండీ ఈ మార్కెటొంగ్ వాళ్ల నూాసనుస... టైమూలదూ, ప్లడూలదూ’.
ఈ ఉచ్చతమైన టైము ఎప్పడనేది నాకు అయథభయేాది కాదు. తొమిమదీ దీ ప్రాొంతాలోల వళ్లా,
‘ప్ి, ఆఫీస్తకు ర్కడీ అవుతుొంటే నీ గోలొంటీ?’ అనేవారు. భధ్యాహనొం వళ్లా, స్తధ్యయణొంగా ఇలలళ్ల,ల
‘సటుై బాగొందిగానీ మా ఆమన ఉననప్పడు వచుిొంటే బాగొండది,’ అనేవాళ్లల. స్తమొంత్రొం వళ్లా...
అల ఎల వళ్లగలొం? భన టార్కెట్?
తటటాయిస్తానే క ఇొంట తలుప్ప తటాైను. కామన తీశాడు. ఎయట్రి కళ్లల. నటుడు
జీవాలగనానడు. ‘ససర్...’
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నా మాట ఫమటకి రాకముొందే, ‘‘నేను పోయిపోయి వచ్చి ఇటల ొండుకునన; నువువ బెలుల
గొటైనవ్; చెప్ప, నేను నిద్రపోవాలన ల ?’’
నాకు గొండె ధడ ధడ అని కటుైకుొంటొంది. ‘స్తరీ సర్’ అని గొణుకుెొంటూ, నవువని
ప్పలుముకుని న్భమదిగా జారుకునానను. ‘ఎప్పడూ ముఖొంలో నవువ చెదయనీయొదుద’. చెప్లరుగా
మొదటరోజు ప్లఠొం. నేను ఆమనిన నొప్ొంచ్చన మాట నిజమే కావొచుి. భరాాదలన మీయడొం క్యడా
అవుతుొందేమో! కానీ క ఇొంటల క భనిషి అప్పడ వచ్చి డుకునానడో, ల

తీరిగాె ఎవరూ

దొయకె ఉబుస్తపోక క్యరుినానడో భనకు ఎల తెలుస్తాొంది?
ఇక, నేను క తీరామనానికచాిను. శ్రామజీతో వళ్లలనరోజు తగ్జలనవాళ్లొందరూ భొంచ్చవాళ్లల.
నాకు మాత్రమే ఇల చెడడవాళ్లల తగలుతునానరు.
స్తమొంత్రొం కె సటుై క్యడా అభమకుొండా తిరిగ్జవళ్లలన నాలో మా శ్ర్వమ ధైయాొం నిొండానికి
తాత్రమడాడరు: ‘‘ఉస్కో(షానవాజ్, మా మేనేజర్) బాత్ కర్నేకో ఆతా హై... చూశావా, ఎల
తతత తడఫడతాడో... కానీ మేనేజర్ అయ్యాడు... రాజ్, నువువ కచ్చితొంగా సకెసస్ అవుతావు’’.
నాకు శిక్షణ సరిపోలదని తెలలరి ననున శాొండీతో ొంప్లరు. ఈమనది ముొంబై. ఇల మారిి
మారిి ొండొం

వరా ఎవర్కవరు ఎల డీల్ చేస్తానానయననది రిశీలొంచవచుి. ఇది చాల

ముఖామైన విషమొం కాఫటై ముొందే చెపేస్తానానను. ఈరోజు క్యడా పొదుదన పూరీ తినానొం. తరావత
చాయ్ తాగాొం. భధ్యాహనొం అమీ పేటలో తృప్ాగా భోొంచేశాొం. భోజనానొంతయొం స్టగర్కట్ కాలిొం.
ఈమన నా అసలైన గరువు కాదు కాఫటై నేను మొహమాటడలదు. రాత్రి సొంగొంలో తినానొం.
ఈరోజు తనవొంట ఉననొందుకు నా బాధాత శాొండీదే!
అననటూై, ఈరోజు క్యడా అనీన అమామొం. కరిదదరు అటూయిటుగా మాటాలడినా శాొండీ
నవువతూ తీస్తకునానడు. ‘‘తుమ్ బెల్ ఫజానే స్ట డర్తే హో... బెలులకటైడానికి బమడవాడివి ఇక
ఏొం అముమతావు?’’ అనానడు భధాలో ననున. ఆ ఉతాసహొంతో నేను నాలుగైదు బెలులలన
తడుముకోకుొండా మోగ్జొంచాను; గేటుల చప్పడు చేశాను; ‘హలో మేడమ్... కోయీ హై అొందర్?’
అని ఎలుగెతిా అరిచాను.
శాొండీ ఇదొకటైతే కచ్చితొంగా చెప్లడు: ‘‘జీ, యే ప్రొడకై కాా హై ఫస్ ఉతాన హీ కసైభర్కో
సమ్ఝావో...

నువువ

తెచ్చిొందేమిట

వినియోగ రుడికి
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గణగణాలమిట వరిణొంచు, ఇది కనకపోతే వాళ్లల కోలోయేదేమిట చెప్ప (ఫిమర్ ఆఫ్ లస్);
అొంతేగానీ దీనిన కను కను, అని మాత్రొం చచ్చినా దేబిరిొంచొదుద’’.
ఏడోరోజున అనుకుొంటాను. క పోలీస్ కావయైర్సకు వళ్లలను. నిజానికి నేను వళ్లక్యడదు;
కానీ నా ప్రికితనానిన ‘జయిొంచడొం’ కోసొం నాకు నేనే విధొంచుకునన రీక్ష అది. మొదట ఇలుల
తలుప్ప తీస్టవుొంది. భనిషెవరూ కనఫడలదు. ధైయాొంగా భధావేల భడభతో తలుప్పమీద కటాైను.
కామన టకుెన ఫమటకి వచాిడు.
‘‘సర్ దిసీజ్ రాజిర్కడిడ ఫ్రమ్..’’ ఇొంగీలషులో రిచమొం చేస్తకుొంటే కసైభరుల భనకు విలువ
ఎకుెవిస్తాయట. చెప్లరుగా మొదటరోజు.
‘‘మార్కెటొంగా?’’ చ్చరాకుగా, కోొంగా, ఈమాత్రానికి రిచమొం ఎొందుకననటుైగా ఆమన.
‘‘ఎస్ సర్’’
‘‘అది అమెరికా ఫోన్ తెలుస్త? నీకోసొం ఆపొచాిను,’’ అొంటూ విస్తరుగా వళ్లలపోయ్యడు.
నేను బికెమొహొం వేశాను. అమెరికా ఫోన్ అయితే మాటాలడాలగానీ, బెలుల కటైగానే కెన
పెటేైస్ట వొంఠనే ఎొందుకు రావడొం? ఆమన ఫోన్ మాటాలడటొం పూయాయేాలోప్ప న్భమదిగా
అకెణునొంచ్చ జారుకునానను.
నా ఈ మార్కెటొంగ్ ప్రయ్యణొంలో ఖైయతాబాద్, ముషీరాబాద్, బారాెస్ ఇలొంట చోటలకు
కెకెస్తర్వ వళ్లలనా చారిమనార్ వైప్ప మాత్రొం మూడు స్తరుల వళ్లలను. కాయణొం: మొదటస్తరి
వళ్లలనప్పడు భోొంచేస్టన హోటలోల క ఐ రుభొంది కుర్ర గాాొంగ రిచమొం కావడొం. పహీమ్,
ఇరాపన్, అకార్...

చుటుైకెల మెకానికుె, బ్రెడ తయ్యరీవాల, పీరిమడ ఎగొెటైన వి ారిథ...

ఇలొంట గాాొంగది. స్టగర్కటుల కాలిడానికి ఆ హోటల్కు వచేివారు. వాళ్లతో క్యరుిననొంతస్టపూ
ఉతాసహొంగా ఉొండది. తీరా బాాగ టుైకోగానే బమొం నా భుజాన ఎకేెస్టది. ‘‘రాజ్, ఏ కాా జాబ్
హై... డిగ్రీ చదివినవాడివి వేర్వ న్లలకి మారిపో,’’ అనేవాళ్లల.
అయితే ఇనిన రోజులోల నేను ఏమీ అభమల

అొంటే అమామను. యతి అని కామె- నార్ా

ఇొండిమన్- కొంది. అలొంటపేరునన భనిషిని జీవితొంలో చూడటొం అదే మొదటస్తరి కాఫటై, ఆ
పేరు నాకు గరుాొండిపోయిొంది. ఇొంకకామె- నేనేద్య పెదద మార్కెటొంగ్ అని వివరిొంచబోతుొంటే...
చ్చననగా నవివ, ‘నేను ఎొంబీఏ చేశానేల,’ అొంది. ఆమె క్యడా క సటుై తీస్తకుొంది.
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ఇొంకో దగెయ భరో అమామయి- వాళ్ల ఇొంటముొందు ర్కొండు బులల నలలమేకలునానయి- దిగవ
భధాతయగతి ముస్టలొం కుటుొంఫొం- సటుై తీస్తకుొంటానొంటుొందిగానీ, ఇొంకో సటుైలోని బౌల్ ఫ్రీగా
ఇభమొంటుొంది. అల కుదయదు. అసలు ర్వటు క్యడా ఫికస్(!). ధయ నిజానికి భరిొంత
ఎకుెవుొండాలగానీ, ప్రమోషన్ కోసొం తగ్జెొంచ్చయిస్తానానొం, అని చెప్లల. అల ధయను పెొంచ్చ తగ్జెస్టా
సగటు కసైభరుల ఆనొందడతాయట. మొదటరోజు చెప్లరుగా!
ఈమె అవనీన టైొంచుకోలదు. నేను చెప్న ధయకు ప్పకుొంటుొంది. కానీ బౌల్ అదనొంగా
కావాల. అల ఇవవక్యడదొంటే, ‘ననున నీ చెల్లలలనుకని ఇవువ,’ అొంటుొంది. ఎొంతక్య
తెగకపోవడొంతో, ‘సర్వ ననున అనన అనుకుని సటుై ఫ్రీగా తీస్తకో,’ అనానను. అల వదదొంటుొంది. ఇక
వదదని చెప్ నేను బాాగలో సయదడొం, వాళ్లల ఆడొం... మొతాానికి నేను లొంగ్జపోయి, క బౌల్
‘కొంపెనీ విరుదధొంగా’ ఇచేిశాను.
స్తమొంత్రొం తిరిగ్జ అజెపేటప్పడు, ఈ బౌల్ తకుెవ సటుైను మేనేజర్ సీవకరిొంచలదు.
సటుై ఖరీదు నా ఖాతాలో డిపోయిొంది. అది మొదటరోజే సషైొంగా చెప్లరుగ ! ‘యే డిక
మార్నేస్ట ఫచానా చాహతా హై...’

అని ననున ఊయడిొంచారు, జరిగ్జొంది విననవాళ్లల. ఏమీ

అభమకుొండా రావడొం డిక!
కట్రెొండిళ్లలోల సటుై కనడమే కాకుొండా, టీ క్యడా ఆపర్ చేశారు. ఇక ఇప్పడు
చెబోయేవాళ్లలొంటలనైతే టీకి ముొందు స్తనకస క్యడా ఇచాిరు. ఈ స్తనకస ఘటైొంలోకి రాకముొందు,
నేను డెమో ఇస్తా, బౌల్స కిొందడాడ ఏమీ గలవని, క నిన చేతులోలొంచ్చ జాయవిడిచాను. ఇల
చేమగానే, కొందరు భళ్లల భళ్లల ఎతిా డమభనేవారు. నా చేతులోల ఏద్య మాాజిక
ఉొందేమోనననటుైగా ఇొంకొందరు నభమకపోయేవారు. హొందీలో డెమో నేరారు కాఫటై, ఆ ఫోల
తెలుగలో రాకపోయేది. అల చెబుతూ ‘మైక్రోన్ మే భీ యూజ్ కర్సకతే హై,’ అనానను. ‘నిజొంగా
పెట్టైచాి?’ అనానడామన. అదేమిట క్యడా నాకు తెలమదు. ప్లఠొం అజెప్లనొంతే! కానీ
ఇప్పడు వనకడుగ వేమడొం ఎల? మొొండిధైయాొంతో పెట్టైచినానను. ‘నేను సట్ కొంటాను, కానీ
టెస్ై చేస్తా’ అనానడామన. మైక్రోన్ మైక్రోన్ అనేస్తానాననుగానీ మైక్రో ఒవన్ అనే నిన అప్పడు
చూశాను. ఒహో అయితే దీనిన ఇల వాడతారా! ఇది ఫ్రిజ్ కాదననమాట! కొందీస్ట వేడికి
కరిగ్జపోతే! నా అదృషైొంకదీద

నికి ఏమీ కాలదు. భరీ మొదటస్తరికే ఏమీ కాదేమో!
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భధ్యాహాననికే వచ్చి కొందరు ర్కొండో రొండు సటుల తీస్తకెళ్లలవాళ్లల. ఏమీ అభమక కొందరు
డిక కటేైవాళ్లల; కానీ వాళ్లల ధైయాొంగా ఉననటేై అనిప్ొంచేది. ఎొంతటవాడైనా ఏద్య కరోజు డిక
కటైడొం మామూల! అొంతెొందుకు స్తక్షాతూా బి.డి. క్యడా కట్టైచుి! ఇల అని నాకు ధైయాొం
చెప్ొంది భరో సీనిమర్ కియణ్. ఈమనది భహారాష్ట్ర. కెమికల్ ఇొంజినీరిొంగ్ చేశాననానడు. గర్ల
ఫ్రొండసని ‘కడా జైస్త ఫద్ల థా,’ అని చెప్పాొంటే నేను న్లరు తెరుచుకుని వినానను.
కరోజుకు ఎలగైనా ఇయవై రూప్లమలు సొంప్లదిొంచడొం నా కనీస లక్షయొం. రాత్రి
డుకోవడానికి కొంపెనీకి రోజూ ఐదు రూప్లమలు ఇవావల. ఏడ్రూప్లమలు రాత్రి భోజనానికి.
మిగ్జలన ఎనిమిదిలో, ఉొంటేగ్జొంటే, పొదుదన భధ్యాహనొం

నికనుగణొంగా తినాల. నేను ఆమెలట్

ఏరోజూ వేయిొంచుకోలదు. ఆలూ సమోస్తను ఫనునతో తిొంటే క భధ్యాహనప్ప భోజనొం
చెలలపోతుొందని తెలుస్తకోగలగాను.
ఇక, దకొండవ

రోజు రానేవచ్చిొంది.

అల

పొదుదన తీస్తకెళ్లలన ఆరు సటుల

స్తమొంత్రానికలల అముమడైనాయి. ఫహుశా నేను ప్రయోజకుణనయ్యాను. అబాఫ ఇది నేను
చేమగలను! డన్!

నిన సలబ్రేట్ చేస్తకోవడానికి దరాిగా స్టగర్కట్ అొంటొంచాను. తాగేస్ట, రుసలో

న్లటలను దధతిగా సరుదకని, ప్లాొంటు వనకజేబులో పెటుైకునానను. గాలోల ఫమలదరాను. మూడో
నొంఫరు ఫస్తస కాచ్చగూడ దగెయ రైట్ టర్న అవుతుొంటే, యనినొంగ్లో దూకేశాను. ముొందుకు
రుగెతుాకుొంటూ వళ్లల, నిజానికి ఇదే వేగొంతో ఆఫీస్తలో వాలలనుొంది, ఎదుయవవబోయే
అభినొందనలకోసొం. వాటని ఊహొంచుకుొంటూ అప్రమతనొంగా రుస మీద చేయివేశాను. శూనాొం
తగ్జలసరికి నా మెదడు మొదుదబారిొంది. ప్చ్చివాడిల ఫస్తస వొంఫడి రుగెతాాను. రుగెతాాను,
రుగెతాాను. నేను ఫుట్బోరుడ వనక సీటల క్యరుినానను. ఇొంకా జేబులోొంచ్చ డిపోయివుొంటుొందనే
నమామను. ఫస్తసను టుైకోగలగ్జతే ఎవరి కాళ్లదగెరైనా డిపోయివుొంటుొంది, తీస్టస్తకోవచుి. కానీ
ఫస్టసదీ?
ఇక అొందదూ అని నిశ్ియ్యనికి వచాిక, నడుము క్యలఫడుతుొంటే, ఎగపోస్తా అలుప్ప
తీరుికుొంటుొండొంగా, ‘ఏమైొంది?’ అనానడు కామన.
‘‘.రుస.. ఫస్తసలో ..డిపోయిొంది. ‘‘
‘‘రుస డిపోత ... కటేైశొంటరు,’’ అనానడు. ‘‘చూస్తకోవాల్ల కెన ఎవవలుననరో...’’
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నేను ఎన్లన చ్చనన చ్చనన విషయ్యలకు క్యడా బాధడతాను, భథనడతాను; కానీ
ప్పగా ఏడవను. అదే స్టనిమా చూస్తా మాత్రొం ఏడుస్తాను. ఆరోజు అది అటు ఏడుపూగాదూ,
ఇటు బాధ్యగాదూ; వేర్వ స్టథతేద్య! తగ కాయణొం ఉననటుైగా ఏడవడానికి స్టదధడిన ననునఏడవకుొండా ఇొంకేద్య ఆప్ొంది.
గొండ్రట ప్లరుెను చుటుైకుొంటూ తిరిగ్జ వస్తాొంటే, క భిక్షగాడు కనఫడాడడు. జేబులో
తడిమితే ప్లవల తగ్జలొంది. నిజొంగా ఆ ప్లవలను నేను ధయమొం కోసొం వేమలదు. ఇనిన
రూప్లమలు పోయినప్పడు ఈ ప్లవల మాత్రొం నా జేబులో ఉొండటొం ఎొందుకు అనన క వియకిా
మాత్రమే

నికి కాయణొం.

ముగ్జొంప్ప:
సటుల అమిమన మొతాొం డబుఫలు కటాైలసొందేననానరు మేనేజర్. ఇది నవువలటకు
అొంటునానయనుకునానను, కానీ నిజొంగానే కటైభనానరు. అటకే, ‘ఈ చ్చలు అముమడు ఏొం
నిరా!’ అని మా అభమ మా మాభమా దగెయ కనీనళ్లల పెటైకుొందని తెలస్టొంది. ‘మా రాజు ఈ
నిచేస్తాననడని తెలస్టనటునొంచీ స్టల్సమెనలను కొంచెొం ఆదయొంతో చూస్తానానొంగానీ ఎప్పడూ
గౌయవిొంచలదు,’ అని సలీమ్వాళ్లల అనానరు. మా శివిగాడు, నిజానికి వాడు ఇలొంట వావహారాలోల
నాకొంటేయ్యకిైవ్- వాడ ‘ఇది భనకు సట్గాదురా,’ అనానడు.
అొందుకే, పోయిన డిగ్రీ సబెికుైలన భళ్లల గటైగా చదవడమే మేలని నియణయిొంచుకుని, స్టదిదపేట
ఫమలదయడానికి స్టదధభయ్యాను. నా దకొండు రోజుల మార్కెటొంగ్ అల ముగ్జస్టపోయిొంది.
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