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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

నేనేమనుకుంటాను?
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“ నువేవ్మంటావ కళా, వెళళ్నా? వదాద్?" అడిగింది ఆశ ఆతర్ంగా.

ముకుక్మీదకు జారుతునన్ కళళ్దాద్లని పైకి తోసుకుంటూ ఎదురుగా కూరుచ్నన్ సేన్హితురాలిని ఎగాదిగా చూసోత్ంది కళ.
" చెపప్వే!!" అంది ఆశ విసుగాగ్.. బదులుగా కళ నవివ్ంది సనన్గా.
" చంపేసాత్ను నినున్" అంది ఆశ కోపంగా. కళ నవువ్ చూసేత్ ఆమె ఆతుర్త చిరాకుగా, కోపంగా మారింది. కళ మాటాల్డలేదు. అలాగే
కళళ్జోడు ముకుక్మీదకి జారుచ్కుని అలాగే కూరుచ్ంది. కాఫీ షాప లో కూరుచ్ని ఉనాన్రు ఇదద్రూ. తన కాఫీ కపుప్లో సాట్ర్ని ఇటూ, అటూ కలుపుతూ
కూరుచ్ంది కళ.
"మాటాల్డవేం? ఇంకేమైనా తింటావా?అపుప్డైనా నీ నోరు పెగులుతుందేమో! చెపుప్! " అంది ఆశ.
" నువూవ్రికే కంగారు పడకు! కాసేపాగితే ఇదద్రి సమసయ్లూ ఒకేసారి తీరేచ్సుకోవచుచ్ ముగుగ్రం కలిసి" అంది కళ
" ముగుగ్రమూనా? అంటే మీనా వసోత్ందా? హౌ నైస! ముందే చెపప్లేదేం? దానికేమైంది? ఎలా ఉంది?" అంటూ ఆశ పర్శన్లు వేసూత్
ఉండగానే మీనా వచిచ్ంది అకక్డకి. నొకుక్ల నలల్టి జుటూట్, చూడగానే ఆకటుట్కునే రూపం, మీనా ఏమీ మారలేదు అనుకుంది ఆశ. ముగుగ్రూ ఒకరినొకరు
ఆనందంతో కౌగలించుకుని పలకరించుకునాన్రు.
ముగుగ్రూ ఇంటర మీడియేట నించి ఇంజనీరింగ దాకా పార్ణ సేన్హితులు. మధయ్లో మీనా వాళుళ్ పూనే వెళళ్వలసి రావడం వలల్
కొదిద్గా రాకపోకలు మందగించాయి. ఆ తరావ్త పిలల్లు, ఉదోయ్గాలు, సంసారాల గొడవలోల్ పడి కలుసుకోవడం తగిగ్ంది. అయినా కర్మం తపప్కుండా ఫోన
లూ, మెసేజ లూ అనిన్ంటికీ మించి ముగుగ్రి మధయ్నా నెలకొనన్ చినన్నాటి సేన్హానిన్ పదిలంగా ఉంచాయి.
“మీ ఇదద్రినీ చూసూత్ ఉంటే నాకేమనాలో అరధ్ం కావటం లేదు”అంది కళ.
" అవునులే! సమసయ్ నీది కాదుగా, నవువ్గానూ ఉంటుంది, ఏమనాలో తెలియదనీ అంటావు" అంది మీనా కోపంగా.
"ఏమనమంటారో మీరే చెపప్ండి!" అంది కళ.
మనలో మొదటినించీ నువేవ్ ధైరయ్వంతురాలివి, అనిన్ంటికీ మంచి సలహాలు చెపాత్వనీ నినన్డిగాను నేను, అంతే కానీ ఇలా వెకిక్రిసాత్వని
కాదు" అంది ఆశ కాసత్ ఉకోర్షంగా.
" నేనూ అంతే, నేను తేలుచ్కోలేక సేన్హితురాలివి కదా అని నీకు చెపాప్ను" అంది మీనా.
" ఓకే, ఓకే, నేను కాదనడం లేదు. మీ ఇదద్రికీ నా మీద ఉనన్ నమమ్కానికి చాలా థాంకస్. ముందు మీ కధలేమితో విందాం, అపుప్డు
ముగుగ్రం కలిసి పరిషాక్రం చెపప్చేచ్మో" అంది కళ.
" ఓకే" అంది ఆశ తను ముందు చెపప్డం మొదలు పెడుతూ.
------------“నా టెకాన్లజీ డిగీర్ కి తోడు ఎం. బి ఏ కూడా ఉంటే బావుంటుంది అని ఈ మధయ్ తరచుగా!అనిపిసోత్ంది. “భరత్ అనిల తో అంది ఆశ.
" ఇపుప్డా?" అనాన్డు అనిల ఆశచ్రయ్ంగా. ఆశ కి కెరియర మీదునన్ మకుక్వ అతనికి బాగా తెలుసు, కానీ ఇపుప్డు నిండా మూడేళుళ్
కూడా లేని చినన్పిలల్ పనులతో సహా అనీన్ చేసుకుంటూ చదువుకోగలదా? అనన్ది అతని పర్శన్ కి మూలం. అదే మాట ఆమెతో అనాన్డు.
" నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే అనిల. కానీ ఇపుప్డు కాకపోతే ఎపుప్డు? అనేదే ఆలోచిసుత్నాన్ను" అంది ఆశ.
" కానీ" అతను అంటునన్ భరత్ని అడిగింది
" కానీ కాదు అనిల. ఇపుప్డు నేనునన్ పొజిషన కి, మేనేజర గా ఎదగాలనన్ నా కలకి ఇపుప్డు నేను ఎం.బి.ఏ చేసేత్ నాకెంతో హెలప్
అవుతుంది. నాకు టెకాన్లజీ కంటే మొదటినించీ మేనేజర పదవి అంటే ఇషట్ం అని నీకు కూడా తెలుసు కదా! అందుకే అనుకుంటునాన్ను, ఇపుప్డే ఎం.బి. ఏ
చెయాయ్లని కాదంటావా?" అంది.
" అవుననుకో, నువువ్ చెపిప్నదేదీ అబదధ్ం కాదు కానీ ఒకక్ సంవతస్రం ఆగితే బావుంటుందేమో, అనహిత కి మూడేళేళ్ కదా ఇపుప్డు,
ఒకక్ సంవతస్రం ఆగితే పూరిత్ రోజంగా సూక్ల కి వెళుత్ంది కదా, అపుప్డు నీకు మరికొంచం టైముంటుంది కదా! అని" అనాన్డు
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" అంతేనా? మనకునన్ లోన చాలనటుట్ ఇదోక అదనపు ఖరచ్ని కాదు కదా?" అంది నవువ్తూ.

" ఛా, ఛా, అలా ఎపప్టికీ అనుకోకు ఆశా! నీ ఆశలకీ, కలలకీ నా సపోరట్ ఎపుప్డూ ఉంటుంది. అందుకని నీకిపుప్డు చెయాయ్లనిపిసేత్
ఇపుప్డే చెయియ్. కానీ ఆలోచించుకో, వరక్ పెర్షర, ఇలూల్, అనహిత, నేనూ.. ఇవనీన్ చూసుకుంటూ చదువుకోగలవా? అని చూసుకో" అనాన్డు అనిల.
" నాకు తెలుసు అనిల నీ కనస్రన్. కానీ ఇపుప్డునన్ కాంపిటీషన, మన కంటే చినన్వారిలో ఉనన్ చురుకూ, తెలివీ చూసూత్ ఉంటే మనం
ఎంత తొందరగా ఈ ముందుకెళితే అంత మంచిది, లేకపోతే మనకునన్ అనుభవం కూడా ఎందుకూ పనికిరాదు. వెనకబడి పోతాం అంతే, సింపుల""
అంది ఆశ.
అలా ఆమె ఎం. బి. ఏ కోరస్ కోసం ఉనన్ వివిధ కోరస్ లు, యూనివరిస్టీలు లాంటివనీన్ చూడడం, రోజూ దానిగురించి
మాటాల్డుకోవడం అయాయ్కా, ఒకరోజు అంది ఆశ
" నేను ఇపుప్డు డిసైడ చేసుకునాన్ను అనిల. ఆసేట్లియాలోని యూనివరిస్టీలో నా ఫెర్ండ సనా చేసుత్నన్ కోరస్ నాకు చాలా నచిచ్ంది. అది
అయితే నాకు కరకట్ గా అనిపిసోత్ంది. అందుకని అందులోనే చేరదామని అనుకుంటునాన్ను" అంది ఆశ.
" ఆసేట్ర్లియా నించా? కోరస్ ఫీజు, అకక్డికి వెళిళ్ రావడం లాంటి అవసరాలు అవీ" అనాన్డు అనిల.
"యా, కోరస్ నాకు చాలా నచిచ్ంది. నాకు సరిగాగ్ సరిపోయేలా ఉందిమిగతావనీన్ చూసుకోవచుచ్. ఇంక ఖరీదు విషయానికొసేత్ మన
దేశంలోని చదువులు మాతర్ం ఏం చవకగా ఉనాన్యి. పాఇగా ఫారెన డిగీర్ అంటే విలువ ఎకుక్వని అనిపిసోత్ంది నాకు. మిగతా విషయాలు అకక్డిదాకా
వచిచ్నపుప్డు చూదాద్ం లే" అంది ఆశ.
"' సరే, నీ ఇషట్ం" అనాన్డు అనిల.
అలా ఆమె కోరస్ లో చేరింది. పిలల్ పనీ, ఇంటి పనీ, ఆఫీస పనీ, చదువూ ఇవనీన్ నిరవ్హించుకోవడానికి మొదటోల్ చాలా కషట్పడినా
తరావ్త మెలిల్గా అలవాటు పడింది. చాలా శర్దధ్గా చదువుకునేది, అసైనెమ్ంటల్నీన్ టైముకి పూరిత్ చేసేది. అనీన్ బాగా అవుతుండేసరికి ఆశ ఉతాస్హం మరింత
పెరిగింది.
కోరస్ లో భాగంగా దాదాపు మూడు నెలలు ఆసేట్ర్లియాలో ఉండి కొనిన్ కాల్స లకు వెళిళ్, తోటి విదాయ్రుధ్లతో కలిసి కోరస్ వరక్ చేసి
రావాలి. అపుప్డే వచిచ్ంది ఆమెకి సమసయ్.
" మూడు నెలలంటే ఎలా వెళళ్గలను? కషట్ం కదా? " అంది ఆశ
" కషట్మనుకుంటే కషట్ం,లేదంటే లేదూ ఏదైనా మనం అనుకోవడంలోనే ఉంది. " అనాన్డు అనిల.
" నువువ్ చెపుప్ ఏం చెయయ్ను?" అంది
" అది నువువ్ నిరణ్యించుకోవాలి ఆశా" అనాన్డు అనిల. అతను మామూలుగానే అనాన్ ఆమెకెందుకో తనని దెపుప్తునాన్డేమో
అనిపించింది.
" అదేంటి అనిల? అలా ఎందుకంటావు? నీకు తెలుసు కదా, మనిదద్రం అనీన్ మాటాల్డుకునాన్కే కదా నేను కోరస్ లో చేరాను. నీ సపోరట్
నాకెపుప్డూ ఉంటుందని చెపిప్ ఇపుప్డిలా అంటే?" అంది చిరుకోపంగా.
" ఇపుప్డూ అదే మాట చెపాత్ను ఆశా, నా సపోరట్ నీకెపుప్డూ ఉంటుంది, కానీ నీకు సంబంధించిన ముఖయ్మైన నిరణ్యాలు మాతర్ం నువేవ్
తీసుకోవాలి కదా!" అనాన్డు.
" అనహిత నేను లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? పోనీ ముగుగ్రం వెళిళ్పోదాం" అంది.
" ఓ! ఐడియా బాగానే ఉంది. ఐతే మా ఆవిడ ఎం. బి. యే చేసోత్ంది కనక నాకు సెలవు ఇవవ్ండి అంటే మరి ఇచేచ్ కంపెనీ ఏదైనా
ఉండేమో చూసుకుని, నేను అందులో చేరతాను. అపుప్డు హాయిగా వెళళ్చుచ్" అనాన్డు.
" జోక కాదు అనిల, నేను నిజంగానే అనాన్ను" అంది ఆశ.
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" నిజమే, ముగుగ్రం అకక్డకి వెళేత్ అయేయ్ ఖరుచ్ గురించి ఆలోచించావా? అదొకక్టే కాదు, ఇకక్డికీ,అకక్డికీ వాతావరణం తేడా, పాప
ఇంకా చినన్ది కదా, " అనాన్డు.
" అవును, నిజమే” అంది తన ఒళోళ్ నిదర్పోతునన్ రెండునన్రేళళ్ కూతురి తల నిమురుతూ
" పోనీ నువువ్ మీ అమమ్గారిని తీసుకెళుళ్" అనాన్డు.
" వదుద్, నానన్కి ఆరోగయ్ం సరిగా ఉండదు, పైగా ముగుగ్రు మనుషులు వెళేత్ అయేయ్ ఖరుచ్ అపుప్డయినా ఒకటే కదా!" అంది.
"అదీ నిజమే"అనాన్డు అనిల.
" ఇది నా పరిసిథ్తి. కషట్పడి మొదలుపెటిన చదువు, ఎలాగోలా ఈ కాల్సులు పూరిత్ చేసుకుని వసేత్ నాకు అనిన్ రకాలుగా బావుంటుంది.
ఇటు చూసేత్ అనహిత చినన్ది, దానిన్ వదిలి ఉండగలనా? నేను లేకుండా ఉంటుందా? అని నా భయం. పాపం మా అతత్గారు నాకు ఫుల సపోరట్
అనుకోండి. ఉదోయ్గం చేసి పదవీ విరమణ చేసిన మనిషిగా ఆవిడ వయ్కి అసేవ్చచ్కు ఎంతో పార్ధానయ్,ఉత ఇసాత్రు. మేము ఉదోయ్గాలు చేసే వేళలో ఇలాంటి
అవకాశాలు లేనే లేవు, ఇపుప్డునాన్యి కనకా, మనకి అందుకునే సోథ్మత ఉంది కనక నువువ్ తపప్కుండా చెయియ్. మూడు నెలలు ఎంతలో తిరుగుతాయి?
అంటునాన్రనుకో, మధయ్లో అమమ్ కూడా వచిచ్ చూసాత్నంటోంది. అయినా సరే నాకే ఎందుకో ఏం చెయాయ్లో తెలీడం లేదు. అందరినీ సలహా
అడుగుతునాన్ను, ఏం చెయయ్ను అని" " అంది ఆశ దీనంగా.
కళ మళీళ్ అదే నవువ్తో " ఏం చేదాద్మని? ఎంత మంది వెళళ్మంటారో, ఎంతమంది వదద్ంటారో అని తెలుసుకోవడానికా? తెలుసుకుని
ఏం చేసాత్వు?" అంది కళ కాసత్ కోపంగా. అలా అంటూనే ఉండుండు ఈవిడగారిని కూడా చెపప్నీ! అంటూ మీనా వైపు తిరిగి “ఇపుప్డు నీ కధ చెపప్మామ్,
మీనమామ్!, “అంది సేన్హితురాలి కధ విని ఏదో చెపప్బోతునన్ మీనా తో.
"నీకు ఉదోయ్గంలో పైకి వెళాళ్లని చదువుకోసం కుటుంబానిన్ వదిలి వెళళ్డమా, వదాద్ ? అనన్ది సమసయ్ అయితే, కుటుంబం కోసం
ఉదోయ్గం వదిలెయయ్డమా, లేదా? అనన్ది నా సమసయ్" అంది మీనా సింపుల గా.
" ఉదోయ్గా మానేసాత్వా? నువేవ్నా ఈ మాటంటునన్ది? " అడిగింది ఆశ. చినన్పప్టినించీ మీనాకి సవ్తంతర్ంగా ఉండడం ఎంత ఇషట్మో,
పెదద్ ఉదోయ్గం చేసి మంచి పేరు తెచుచ్కోవాలనేది ఎంత మకుక్వో ఆశాకి బాగా తెలుసు.
మాటాల్డలేదు, మౌనంగా తలవంచుకుని చేతివేళళ్కునన్ గోళళ్రంగును చూసుకుంటోంది మీనా.
" చెపుప్ మీనా, నువేవ్నా ఈ మాటలనన్ది?" అంది ఆశ. కళ ఇదద్రినీ చూసోత్ంది.
" అవును ఆశా, నేనే.. నీకు తెలుసు కదా, నా పిలల్ల కొసమే అనుకుంటునాన్ను. కానీ ఇదీ అని నిరణ్యించుకోలేక
సతమతమవుతునాన్ను. ఒకరకంగా అలసిపోయాననే చెపాప్లి. ఇలూల్, పిలల్లూ, ఆఫీస పనూల్, ఒతిత్ళూళ్, ఇవనీన్ నాకొకక్దానికే ఉనన్ సమసయ్లని నేను
అనడం లేదు. అనలేను. కానీ ఈ మధయ్న ఆయనకి కూడా ఆఫీస పని మీద తిరగడం బాగా ఎకుక్వయింది. పాప కొదిద్గా పెదద్దియిందనుకో, తరావ్త పుటిట్న
కవలపిలల్లిదద్రూ ఇంకా చినన్వాళుళ్. ఎపుప్డూ పాపం అమామ్, అతత్గారల్ని ఇబబ్ంది పెటట్డం అవుతోంది ఎపుప్డూ.
ఏరోజు ఏమవుతుందో తెలియదు. మొనన్ సూక్లోల్ పడి కాలు విరగొగ్టుట్కుంది వరష్, చినన్వాళిళ్దద్రిలో ఎపుప్డు జవ్రమే వసుత్ందో, జలుబే
వసుత్ందో చెపప్లేము. సగం మనసు ఐంటి మీద పెటుట్కుని చేసే పని సరి అయినదేనా? ఒపుప్కునన్ పనికి అనాయ్యం చేసినటుట్ కాదూ!! పర్తీ రెండు
రోజులకోసారి ఇంటోల్ ఏదో అయిందంటూ సెలవులు పెడితే బావుండదు కదా!
ఇవనీన్ చాలనటుట్ ఆఫీసులో రాజకీయాలు. పని చెయయ్డానికి వసాత్రా? వీటి కోసమే వసాత్రా అనిపిసుత్ంది కొందరిని చూసేత్. ఎంత
పటిట్ంచుకోకూడదనుకునాన్ కొనిన్ మాటలు సూటిగానే తగిలాయి, తగులాత్యి.
అలా అని ఇంటోల్నూ ఊరికే ఉండలేను. ఉండలేక పోవడం, బోర కొటట్డం లాంటివి పకక్న పెడితే పెరుగుతునన్ పిలల్ల అవసరాలనీన్
ఎలా తీరచ్గలం? ఇంతకంటే ఒకక్సారే ఉదోయ్గం మానేసేత్ తీరిపోతుందని అనిపించినపుప్డలాల్ రోజు రోజు కీ పెరిగిపోతునన్ ధరలు, సూక్ళళ్ ఫీజులు,
పుసత్కాలు వగైరాలు చూసుత్ంటేనే భయం వేసుత్ంది.. ఎంత సంపాదిసేత్ సరిపోతుంది? అనేది అందరికీ పెదద్ పర్శన్. ఈ మహానగరంలో సూక్ళుళ్, బసుస్లూ,
ఎంత ఖరీదో మీకు తెలియని దేమీ కాదు.
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తనని అడిగితే ఒకటే మాట " నీ కెరియర, నీ ఇషట్ం, నిరణ్యించుకోవలసింది నువువ్" అంటారు. ఎవరినడిగినా అదే మాట.
ఇంతకుముదు రెండు సారుల్ ఇలాగే చేసి మళీళ్ రాజీనామ వెనకిక్ తీసుకునాన్ను. అంది మీనా భారంగా.
"నువెవ్దైనా సలహా చెపాత్వని" అంటూ నసిగింది మీన అపప్టికే కోపంగా చూసుత్నన్ కళని చూసూత్ ఏమీ మాటాల్డలేదు మీనా.
ఈ సారి కోపంగా చూడలేదు కళ. పక పకా నవివ్ంది.
" ఏమైంది? మేము నీకు జోక చెపప్లేదే? అనాన్రు మిగతా ఇదద్రూ చిరుకోపంగా.
" నిజమే, కానీ ఇంతకంటే పెదద్ జోక నాకేమీ కనబడడం లేదు. పర్పంచంలో అందరినీ అడిగి అపుప్డు మీ నిరణ్యం తీసుకుంటారా?
ఒకవేళ వాళుళ్ మళీళ్ వచిచ్ అలా కాదు ఇలా అంటే మారేచ్సుకుంటారా? మీ కంటూ సవ్ంత అభిపార్యాలుండవా? నువువ్ ఎం.బియే మొదలుపెటిట్నపుప్డే
కొనిన్ తరగతులు కాంపస లో ఉంటాయని, అవి మరీ అతయ్వసర పరిసిథ్తి అయితే తపప్ అందరూ తపప్కుండా వెళాళ్లని నీకు తెలీదా? అపుప్డు అనహిత
కూడా ఉందిగా? మరి ఎందుకీ వాదన? ' కేవలం మనందరం చెపప్డం వలల్ తను వెళిళ్ంది కానీ పాపని వదిలి వెళుత్ందా? అనిపించుకోవడమా? "
" అది ఎపుప్డూ ఇలా సూటిగానే మాటాల్డుతుంది కదా ఆశా! ఒక అమమ్గా నీ బాధ నేనరధ్ం చేసుకోగలను. దానికంటే తెలీదు కాని"
అంది మీనా ఆశతో.
" ఒహో! అమమ్గా మరొక అమమ్ని అరధ్ం చేసుకునన్ందుకు థాంక యూ మీనా, మరి నీకెందుకు సమసయ్?తమ పిలల్ల వెనకే 24/7
ఉండడం మంచి పేరెంటింగ అయితే మరి నువువ్ చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం వదిలి పెటట్డానికి ఇంత ఆలోచన ఎందుకు?
చెపుప్ మీనా? దానికి కూడా అందరి పరిమ్షన లూ కావాలా? నీ ఇషట్ం నీ కెరియర. ఒక ఆధునిక మహిళగా నువివ్ది నీ అంత నీవుగా
చెయయ్లేవా?
ఎకక్డైనా పెటిట్ వోటు వెయయ్మందామా పోనీ? హాసయ్ం సంగతి అలా ఉంచితే సిటీలోల్ ఆటుపోటల్కి తటుట్కుని సఫలత పొందిన మీరిదద్రూ
మీ మీ నిరణ్యాలు మీరు తీసుకోవచుచ్ కదా ! అదే మీ భరత్లు చెపాప్రు.
ఒకసారి పరిసిథ్తిలోని పాయింటల్నీన్ రాసుకోండి, అపుప్డు బేరీజు వేసుకోండి. ఆపైన నువేవ్మంటావ అని కాక నేనేమనుకుంటాను?
నాకేది ఇషట్ం?నాకేది మంచిది అని నిరణ్యం చేసుకోండి. మీ మనసుకి ఏది నచిచ్తే అది చెయయ్ండి " అంది కళ సిథ్రంగా. మిగతాఇదద్రూ ఆలోచనలో
పడాడ్రు.
వాళుళ్ ఆలోచనలో ఉండగానే అంది ఆమె. " ఇందాకా సమసయ్ నాది కాదు అనాన్రుకదా, అమమ్ నాలుగు రోజుల కిర్తం బాతూర్ంలో
జారి పడింది. ఈ వయసులో తుంటి ఎముక ఆపరేషన రిసక్ అని కొందరూ, పరవాలేదని కొందరూ నేనడకుక్ండానే చెపాప్రు. అయినా చురుగాగ్ తిరిగే
అమమ్ తిరిగి నడిసేత్ చాలని ఆపరేషన చేయించడానికే నిరణ్యించాను. నానన్ తీరు రోజు రోజుకీ చినన్ పిలల్లకంటే ఎకుక్వగా ఉంది, దాచినది కొంత ఉంది,
నానన్ పెనష్న వసుత్ంది కదా! ఉదోయ్గం మానేసేత్నో? అనుకునాన్ను కానీ అనుకునన్పుప్డలాల్ ఇది నాకూ,నా తలిల్ తండుర్లకీ ఇచేచ్ భరోసాని దృషిట్లో
ఉంచుకొని కొనసాగడానికే నిరణ్యించుకునాన్ను. ఎంత మంది వదద్నాన్ సరే " అంది.
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