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ప్రసాద్ భార్యను తీసికొని, కాకినాడ నుుండి హైదరాబాద్ కొడుకు ఇుంటికి వచ్ాాడు. మరాాడు రాత్రర దరవకి కాలిఫో రనాయా లోని లాస్
ఏుంజెల్స్ కి, కూతుర్ు దగ్గ రనకి ఫ్ై లట్ ఎకుుతుుంది.
ర్విచుందర నసుగ్ుతూ “అమమను ఒకుదాననా ప్ుంపే బదులు సాయుంగా మీర్ూ వెళిత్ర బాగ్ుుండరది నానాగార్ూ!” అనాాడు.
ప్రసాద్ గ్టిిగా “ఏమిటిరా బావ ుండరది? మొదటి కానుు, ప్ టిిుంటలై పో యాలి అని చ్ెపాుుం కదా? వాళ్ళు వినాారా? ‘లాస్ ఏుంజెల్స్’
లోనన పో సుకొుంటాుం! మాకు ప్ టి బో యే బాబుకి అమెరనకా పౌర్సతవుం వసుతుంది అని ముంకుప్టటి. ఆర్ునెలలు అకుడ
నననుుండనురా!” అనాాడు.
కోడలు సరోజ నెమమదిగా “అతత యయ గారనకి అుంత్ా కొతత కదా మావయయ గార్ు! మీర్ు సాయుం వ ుంటే బావ ుండరది. ఇప్ ుడు ఎలాగా
వెళ్త్ారో అని మనకి భయుం” అుంది.
“ఎుందుకమామ భయుం? హలుర్ ని ప్టి ాుం కదా? ఇకుడ ఫ్ై లట్ దగ్గ ర్ మనుం ఎకిుసాతుం. హుంగ్ కాుంగ్ లో హలుర్ సహయుంత్ో
దిగ్ుతుుంది. మళ్ళు లాస్ ఏుంజెల్స్ ది ఎకుుతుుంది. అకుడ మన వాళ్ు దగ్గ ర్ వర్కూ హలుర్ తీసుకెళ్త్ార్ు. మరుంటి భయుం?
కూతురనకి నచాచ్ెప్ులేక పో యనప్ డు వెళ్ుక ఏుం చ్రసత ుుంది? ఇుంటలై నాత్ో పో టాైడటుం కాదు తిరనగన రానీ” అని సరోజత్ో అనాాడు.
దరవకికి ఒళ్ళైముండిుంది. “నా గ్ురనుంచి ఏ గొడవా వదుు. ఉనా ఒకు రోజూ సుఖుంగా ఉుందాుం” అుంది.
సరోజ కలివిడి అయన అమామయ. ఆడప్డుచుకి కావలసినవి అనీా సరు సిుంది. అతత గారనని కూరోాబెటి భోజనాలు అయాయక ఆవిడ
సూట్ కసులు సరనుుంది. అతత గారనకి అనీా చ్ెపిుుంది. ఉదయ యగ్సుురాలు కాకపో త్ర ఆవిడకి సాయుం వెళ్ళుది.

“అమమలేదు కదా, మీకు బో లెడు స్లవ వ ుంది. మా దగ్గ రెైనా ఉుండుండి” అనా ర్విచుందర మాటలూ వినలేదు.
“సుబబయయ హో టలుుండగా నాకు లోటట ఏమిటి? నా ఉదయ యగ్ుం ననుా చ్రయనీయుండి” అని కొడుకు మాట త్ోసేశాడు.
“దరవకీ! భయుం లేదు. కాసత ప్రకువాళ్ును ప్రనచయుం చ్రసికో! హుంగ్ కాుంగ్ లో వాళ్ళు నినుా మరొక ఫ్ై లట్ ఎకిుసాతర్ు. ధెైర్యుంగా
వెళిైరా!” అుంటూ భార్యకి విమానాశ్రయుంలో వీడయ ులు ప్లికాడు.
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ప్రసాద్ లేబర్ ఇనె్ెకిర్ గా ప్నిచ్రసత ునాాడు. ఆసిత బాగానన వ ుంది. ఇలుై , పొ లాలు త్ో ధనవుంతుడనన చ్ెప్ువచుాను.
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ముగ్ుగర్ు కూర్ుానన సీటైలో ఒకటి దరవకిది. మిగనలిన ఇదు ర్ూ భారాయభర్త లు. వాళ్ళు తమ కొడుకు దగ్గ ర్కు వెళ్ళతునాార్ు. వాళ్ళు
హుంగ్ కాుంగ్ లో దిగనపో యార్ు. ఆ దుంప్తుల సాయుం కొనిా గ్ుంటలే! వాళ్ళు కబుర్ై లో మునిగనపో యార్ు.
దరవకికి భర్త మీద కోప్ుం వచిాుంది. స్లవ లు చ్ాలా మిగనలే ఉనాాయ. ప్టివచుాను కదా! ఒకుదానిా ప్ుంపేశాడు. ఆయన
దులుప్ కొనాటట
ై తను ఎలా దులుప్ కోగ్లదు?
ఏడవ నెల నడుసోత ుంది. త్ొలిసారన, దీపని
ిత ఎలాగ్ కష్ి ప్టి గ్లడు? దరవకి ఆలోచనలు అుందరన గ్ురనుంచి అలాగ్ నడుసూ
త నన వ నాాయ.
లాస్ ఏుంజెల్స్ ఫ్ై లట్ లో ప్రకున అమెరనకన్ అమామయ కూర్ుాుంది. దరవకిని చూసి ఒక చిర్ునవ వ నవివ, లాప్ టాప్ ఆన్ చ్రసికొని,
చూసూ
త కూర్ుాుంది. దరవకి సీటట కిటికీ దగ్గ ర్ ఉుంది. కిరుంద ఏమీ కనబడలేదు మేఘాలు తప్ు. అమ్మమ! అయత్ర మేఘాలను దాటి
ప్ైన ఎగ్ుర్ుత్ోుందనా మాట. దరవకి గ్ుుండె ఝలుైముంది.
ఎయర్ హో స్ిస్ అమామయలు చలాకీగా, బాధయతగా ఉనాార్ు. దరవకి బెల్సి వాళ్ళు కటాిర్ు. శీతల పానీయాలు, ప్లహరాలు, భోజనుం
అనీా త్ెచిా ఇచ్ాార్ు. దరవకి మనసు నెమమదిగా కుదుటప్డిుంది.
లాస్ ఏుంజెల్స్ రాగానన, కూతురనని, అలుైడిని చూసాతననా ఆనుందుం కలిగనుంది. లగజ్ తీసికొని, హలుర్ ఆమెని దీపిత వాళ్ై కు
అప్ుచ్ెపిుుంది.
“అమామ” అుంటూ దీపిత తలిై ని కౌగ్లిుంచుకొుంది. దరవకి కూతురనని చూసి త్ెలైబో యుంది.
భుజాలకు కాసత ప్ైనన ఉనా కతిత రనుంచుకొనా జుటటి, సుర్ి , ప్ైన కొదిుగా లూజుగా ఉనా టీ ష్ర్ుి, చ్రతులు రెుండూ బో డిగా ఉనాాయ.
శ్ర్త్ “బాగ్ునాారా ఆుంటీ?” అుంటూ ప్లకరనుంచ్ాడు. “అతత యయగార్ూ” అనా పిలుప్ కాసాత అుంటీ గా మారన కూర్ుాుంది.
దరవకి తల ఊపిుంది. “ప్రయాణుం బాగా జరనగనుందా?” అుంటూ కార్ు దగ్గ రనకి తీసికెళ్ళుడు.
ముుందు, అలుైడు కార్ు నడుప్ తుుంటే, దీపిత ప్రకున కూర్ుాుంది. దరవకి వెనుక కూర్ుాుంది. ఎకుడయ మనసులో తన ప్రకున కూతుర్ు

శ్ర్త్ లాస్ ఏుంజెల్స్ లో ఒక ప్దు కుంప్నీ లో సాఫ్టి వనర్ ఇుంజనీర్ గా చ్రసత ునాాడు.
కార్ు అుందుంగా ఉనా కొరతత ఇుంటిదగ్గ ర్ ఆగనుంది. ఇుంటి తలుప్ త్ాళ్ుం తీసి “మా కొరతత ఇుంటి మొదటి అతిధి నువనవనమామ! కొరతత గా
ఇలుై కొనాాడు శ్ర్త్” అుంది.
దరవకి ఇుందరభవనుంలాగ్ునా ఇుంటిని చూసోత ుంది. కుడికాలు లోప్లప్టి వసూ
త “అదరమిటే, కొరతత ఇలుై కొనుకుునాామని చ్ెప్ునన లేదు”
అుంది నిష్ూ
ూ ర్ుంగా!

www.sirimalle.com

కూర్ుాుంటే బావ ుంటటుందనిపిుంచిుంది.
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దీపిత నవివ “ముుందు ఇలుై చూడు. నీకు సర్ ప్ైజ్ ఇదాుమని చ్ెప్ులేదు. అుంటూ చూపిుంచసాగనుంది.
కిరుంద రెుండు ప్దు బెడ్ ర్ూమ్ లు, ప్దు హలు, మరొక ప్రకు వుంటిలై ు, డెైనిుంగ్ టేబుల్స ప్రకుగా దరవ డి గ్ది, సోి ర్ ర్ూమ్, ప్ైన మూడు
బెడ్ ర్ూమ్ లు, అటాచ్దు బాతూ
ర ుం లు, కిరుంద ఇుంటి ప్రకుగా కొుంచ్ెుం ఖాళ్ళసు లుం, గోడ.
ఇలుై అుంత్ా కవలుం కలప్త్ో చ్రసత ార్ుట. ఇుండియా లోలాగా ఇటటకలు, సిమెుంటట, ఇసుకలత్ో కటేి ఇలుై కాదు. ఇకుడ అనిా
ఇళ్ళు ఇలాగ కడత్ార్ట.
కబుర్ై త్ో భోజనాలు ప్ూర్త యాయయ. దరవకిని విశారుంతి తీసికోమని ఒక గ్ది చూపిుంచిుంది. వాళ్ళు ప్రకు గ్దిలో ప్డుకొనాార్ు.
ఇలుై చ్ాలా బావ ుంది. ఇుంటికి తగనన ఫరనాచర్ ప్ైన ఒక గ్దికి బెడ్ కొనాలి. అుంత్ర! దరవకికి తన ఇలుై గ్ుర్ుత వచిాుంది. భర్త ఐదు
గ్దులత్ో, అుందుంగానన కటాిర్ు. ఇలుై ఆయన ఇష్ి ప్క
ర ార్మెైనా, వుంటిలై ు అుంత్ా తన ఇష్ాినిక వదిలేశార్ు. దరవ దిగ్ది కూడా ప్దుదర.
తను ప్ూజుంచ్ర దరవ ళ్ళు అుందరననీ అకుడ కొలువ తీరాార్ు. తృపిత గా ప్ూజ ముగనుంచుకొని ఇవతలికి వసుతుంది.
ప్దు ప్ర్డు. ప్ర్టి నిుండా ప్ూల మొకులు ఒక వెైప్ . కాయగ్ూర్లు, పాదులు ఒకవెైప్ . ప్ూజకు కావలిసిన ప్ూలనీా ఇుంటలైవన!
మళ్ళు ఎప్ ుడు తన ఇుంటికి వెళ్ళతుుందయ ?
వచిా రెుండు గ్ుంటలు కాలేదు. అప్ ుడర ఇుంటివెైప్ ఆలోచనా? కూతురన కోసుం తను వచిాుంది. దాని బర్ువ దిుంపాలి.
సాయుంతరుం నాలుగ్ు దాటాక తలిై ని దీపిత నిదర లేపిుంది. “మమీమ! అకుడి టైమిుంగ్్, ఇకుడి టైమిుంగ్్ వనర! మళ్ళు రాతిర నిదరప్టి దు”
అుంది.
దరవకి మృదువ గా “ముుందు ఆ ‘మమీమ’ అనడుం మాను. తీయగా, హయగా ‘అమామ’ అని పిలువ ” అుంది.
దీపిత టీ కప్ ు అుందిుంచిుంది. దరవకి “నాకు అనీా చ్ెప్ ు. ననను చ్రసి ప్డత్ాను” అుంది.
“రెుండు రోజులు రెస్ి తీసుకో! నిదర కూడా సర్ుుకోవాలి కదా!” అుంది దీపిత చ్రత్త ో జుటటి సవరనుంచుకుుంటూ.

ఆ తరావత దరవకికి అనీా బాగా అర్ధ మయాయయ. నాలుగ్ువెైప్ లా వుండుకునన సి వ్ లునా ఎలకిిక్ సిసిుం , గననెాలు కడిగన వనసేత త్ోమే
డిష్ వాష్ర్, బటి లుతిక వాషిుంగ్ మెషిన్, డెయ
ై ర్, ప్రతి వాష్ బేసిన్ దగ్గ ర్ వనడినీళ్ళు, చనీాళ్ళు వచ్రా ప్ైప్ లు, సాానుం చ్రయడానికి
ప్దు టబ్ లు. అనిాుంటినీ దరవకి ఆశ్ార్యుంగా చూసిుంది.
భర్త నుుండి కూతురనకి ఫో న్. “మీ అమమ జాగ్రతతగా వచిాుందా?” అని. దీపకి
ిత తన పొ ర్పాటట త్ెలిసిుంది. అమమ రాగానన చ్రయవలసిుంది
అనుకొుంది. కూతుర్ు మాటాైడాక భార్యకి ఇమమనమని, ప్రయాణ విష్యాలు అడిగార్ు.
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“ఏముంత కష్ి ప్డి పో యానని రెష్ి ు? ఒక రోజు వెనుక వ ుండి చ్ెప్ ు. చ్రసికొని పో త్ాను” అుంది ఆవిడ.
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చివర్గా “సర! జాగ్రతతగా వ ుండు” అుంటూ ప్టి శ
ే ార్ు. దరవకీ మురనసిపో యుంది. ప్ైకి కనప్డర్ు కానీ త్ానుంటే అభిమానమే.
నాలుగ్ు రోజులు పో యాక దరవకికి అనిుుంచిుంది. అనిా సౌకరాయలు ఉనాాయ. తను ఇకుడికి దానికి త్ొమిమదవ నెల వచ్ాాక
రావలసిుందని. ఈ లోప్ కాసత అటూ ఇటూ ప్నులు చ్రసుకొుంటూ కూతుర్ు తిరనగనత్ర, కానుు సులువ అవ తుుంది కదా!
ఒకనాడు మాటలలో కూతుర్ు అుంది. “ఇకుడ ప్నిమనుష్ులను ప్టి టకుుంటే వనలు పో యాలమామ! బటి లు, ఇసీత ై దగ్గ ర్నుుండి అనీా
మనమే చ్రసుకోవాలి.
దరవకీ నిష్ూ
ూ ర్ుంగా అుంది “అలాుంటప్ ుడు మన ఊరనలో ప్ ర్ుడు పో సుకోని, బాబుకి ప్దవనెల వచ్ాాక రావచుాను కదా! అకుడ
అుందర్ూ దొ ర్ుకుత్ార్ు. మాకూ పిలైకి ప్ ర్ుడు పో శామనా తృపిత కలిగది. మీకు ఏుం త్ోసేత అదర! ”
దీపిత నవ వతూ “వాడికి అమెరనకా పౌర్సతవుం వసుతుందమామ! నీ మనవడు అమెరనకా పౌర్ుడవ త్ాడు. మీ అలుైడి కోరనక అదర!"
దరవకి బాగా చదువ కోక పో వచుాను. కానీ లోకజాానుం బాగానన వ ుంది.
ఎుందర్ు మన దరశ్ుంలో ప్దు చదువ లు చదివి, ఇతర్ దరశాలకు వెళ్ుడుం లేదు. అుంత్ెుందుకు పిలైలు ఎుందర్ు ఉప్కార్ వనతనాల
సహయుంత్ో ఇతర్ దరశాలకు చదువ లకు వెళ్ుడుం లేదు? ఇకుడర కనాలి. ఇకుడర ప్ టాిలుంటే ఎలాగ? ఇప్ ుడు ఇదొ క
అలవాటైపో యుంది” నిర్సనగా దరవకి అుంది.
శ్ర్త్ ముసాతబెై వచ్ాాడు. “ఆుంటీ! మీర్ు పొ ర్ప్డుతునాార్ు. ఉనా అవకాశ్ుం అుంది ప్ చుాకోవాలి. మా పిలైలకు ఉజవల భవిష్యత్
ఉుంటటుంది. అుందుకు ఈ నిర్ణ యుం తీసికొనాాుం” అనాాడు.
“బిడడ ప్ టేి వర్కూ ప్ టిిుంటలై విశారుంతిగా ఉుండడుం, ప్ టిినవాడిని అుందర్ుం చూసి ఆనుందిుంచడుం మన సుంప్రదాయుం. అుందర్ూ మీ
దగ్గ ర్కు వచిా ఆనుందిుంచగ్లరా?” ఆవిడ వనదాుంతుంగా అుంది.
“మీర్ు, అుంకుల్స, మమీమ, డాడీ వసాతర్ు కదా? వచిాన వాళ్ుత్ో సరనప్టి టకోవాలి” అుంటూ శ్ర్త్ వీధిలోకి వెళిుపో యాడు.

కోడలు సీవకరనుంచిుంది.
శ్ర్త్ సేాహతులుందర్ూ కుటటుంబాలత్ో వచ్ాార్ు. సుంప్రదాయుంలో భాగ్ుంగా తను తీసుకువచిాన ఖరీదెైన ప్టటిచీర్, నెకైస్, శ్ర్త్ కి
బటి లు అుందిుంచిుంది. వచిాన అతిధులుందరనకీ ముంచి సుంప్రదాయ భోజనుం ఏరాుటటచ్రసిుంది.
రాతిర అలసటత్ో ప్కుచ్రరననా నిదారదరవత దరవకిని కర్ుణుంచలేదు. భర్త , కొడుకు, కోడలు లేని వెలితి ఆమెను బాధిుంచిుంది.
తన దగ్గ ర్ ఇర్వెై ఒకు ఏళ్ళు ప్రనగనన పిలై, ఇకుడికి వచ్రావర్కూ ఒక ప్దు తిలో ప్రనగనన కూతురనలో ఇుంత మారాు?
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దరవకీ మౌనుం వహుంచిుంది. ముంచి రోజు చూసి తను త్ెచిాన సీవట్్ కూతురనకి అుందిుంచిుంది. శ్ర్త్ తలిై తుండురలకు ప్ుంపిుంచ్ర ప్ని
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దీపిత వాళ్ు ఇుంటికి దగ్గ ర్లోనన ఒక పార్ు వ నాది. కూతుర్ు అటట, ఇటట నడవవచాని దరవకిని అకుడికి తీసుకువెళ్ళుది.
దరవకి, అకుడికి వచ్రా అుందరననీ గ్మనిుంచ్రది. వాళ్ు దుసుతలు, ఉత్ా్హుం చూసేది. ఇతర్ుల ప్టై చ్ాలా మరాయదగా ప్రవరనతసత ార్ు.
నడిచ్ర వారన కోసుం ఏర్ురనచిన సూచికలు, నడిచ్రవార్ు రోడుడ దాటేవర్కూ కార్ుై కూడా బార్ులుగా ఆగ్డుం ఆవిడకు నచిాుంది. రోడుడ
ప్రమాదాలు చ్ాలా తకుువగా జర్ుగ్ుత్ాయ. అుందర్ూ మన దరశ్ుంలో లాగా కాకుుండా ఖచిాతముగా అకుడి నిబుంధనలను
పాటిసత ార్ు.
పార్ు లో ఒుంటరనగా కూర్ుానాప్ ుడు, దరవకి బిడడ ను ముందలిుంచిుంది.
“ఇకుడికి వచ్రా వర్కూ ఎుంత చకుగా పొ ుందికగా ఉనాావ ? ఈ మ్మకాలు వర్కూ కూడా రాని సుర్ి , సీై వ్ లెస్ టాప్ ఏమిటి?
ఒళ్ై ుంత్ా కనబడటుం లేదా? కడుప్ త్ో ఉనా వాళ్ళు వదులుగా వ ుండర దుసుతలు ధరనుంచ్ాలి. ఈ ఇర్ుకు బటి లు ఏమిటి ?” అుంటూ
నిలదీసిుంది.
దీపిత ఇబబుందిగా తలిై వెైప్ చూసూ
త సుర్ి ని కాసత కిరుందకు సర్ుడకోబో యుంది. అవలేదు. త్ెలైటి మ్మకాలు ప్ైభాగ్ుం కనిుసోత ుంది. లావ గా
నునా కాళ్ళు కనిుసుతనాాయ. గ్ర్భవతి కనుక ఒళ్ళు చ్రయడుం సహజుం. నునాగా ఉనా త్ెలైటి జబబలు, చ్రతులు, అలాగా
ప్దిముంది కుంటప్డటుం ఆవిడకి చిరాకుగా వ ుంది.
దరవకి వెైప్ చూసూ
త , “ఇకుడ ఇలాుంటివి వనసుకోవడుం మామూలే మమీమ” అుంది దీప.ిత
దరవకి చిరాకుగా “ముుందు ఆ ‘మమీమ’ అనడుం మాననయ. నోరారా, ఇదివర్కు లాగా ‘అమామ’ అని తీయగా పిలు. అుంత్రకాదు, నువ వ
ఆ పాుంటటలు, టీ ష్ర్ుి లు జీన్్ మాను” అుంది.
“రోమ్ లో వ ుంటే రోమన్ లాగా ఉుండాలిట. ఇకుడ ఉనాాుం కనుక ఈ ప్రభావుం” దీపిత తలిై కి సరనుచ్ెబుతూ అుంది.
దరవకి ఆవనశ్ుంగా “ఏ దరశ్మేగననా, ఎుందుకాలిడినా, ఏ పీఠమెకిునా, ఎవవరెదురెైనా, పొ గ్డరా నీ తలిై భూమి భార్తిని, నిలుప్రా నీ
జాతి నిుండు గౌర్వము” అని రాయపో ర లు సుబాబరావ అనలేదా?” అని అుంది.

దీపకి
ిత కోప్ుం వచిాుంది. అయనా కూడా తమాయుంచుకొని, “ననను ఏుం తప్ ుమార్గ ుంలో వెళ్ళతునాానమామ, మీ అలుైడికి కూడా ననను
ఇలాగ్ ఉుండటుం ఇష్ి ుం” అుంది.
దరవకి మృదువ గా నవివుంది. ప్సిపాప్ తప్ుటడుగ్ులత్ో ఎకుడ ప్డిపో తుుందయ నని జాగ్రతతగా అనుసరనుంచ్ర తలిై లాగా ఎుంత్ో సహనుం
కనప్డుత్ోుంది.
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“పిచిాపిలై ా! కూతుర్ు తప్ ు మార్గ ుంలో నడుసుతుంటే తలిై సరనదిదు ాలి” అని కూడా అుంది.
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“ఇప్ుడు మనదరశ్ుంలో మాతరుం ఇలాగా ర్కర్కాలెైన ఆధునిక వసత ధ
ై ార్ణ వనసత ునా వార్ు లేరా? జుటటి కతిత రనుంచుకుని ఇుంతకుంటే
ష్ో కులు పో వడుం లేదా?” తలిై ని నిలదీసత ునాటట
ై అడిగనుంది దీప.ిత
దరవకి దీపిత మాటలకు కోప్ుం త్ెచుాకోలేదు. ఓర్ుుగా “ప్డత్ోరవన వెళ్త్ామనన వాళ్ళు, వెళ్ళతునా వాళ్ళు లోకుంలో చ్ాలాముందర
ఉనాార్ు. అుందుక అనిా అత్ాయచ్ారాలు జర్ుగ్ుతునాాయ. ప్ళిుకి ముుందు నలై త్ారచు లాుంటి ప్దు జడత్ో, తలలో ప్ూలత్ో, చకుటి
చీర్ కటటిలో ఎుంత అుందుంగా వ ుండరదానివి. కుంటికి కాటటక, నుదుటికి బొ టటి ఇచ్రా అుందుం ఈ చినా చుకుత్ోనో, సిికర్ త్ోనో
వసుతుందా?
ప్రప్ుంచముంత్ా భార్తీయ సీత ై ని ఎుందుకు గౌర్విసాతరో త్ెలుసా? మన సుంప్రదాయ వసత ధ
ై ార్ణ, కటటి బొ టటి మనకు అుంత గౌర్వానిా
అుందిసత ునాాయ.
నీ జడ, ప్ూలు నీకు ఎుంత్ో అుందానిా ఇసాతయ. ప్ర్భాష్లను ననర్ుాకో, వారన సుంసుృతిని గౌర్విుంచు, అుందులోని ముంచిని గ్ురనతుంచు.
కానీ నీ భాష్ను, సుంసుృతినీ విడనాడకు. నీ ఉనికికి మూలుం నీ దరశ్ సుంసుృతి అని మరనచిపో వదుు. నీదెైన సుంసుృతిలో,
సుంప్రదాయుంలో నువ వ నడిసేతనన నీకు గౌర్వుం, నిుండుతనుం. ప్దిముందికి ఆదర్శ పారయురాలవ త్ావ ” అని విశ్దీకరనుంచిుంది.
దీపిత తలిై మాటలను అర్ు ుం చ్రసుకొుంటూ, మౌనుంగా ఉుండిపో యుంది. శ్ర్త్ కి కూడా చ్ెపాులనుకొుంది.
మరాాడు టిఫిన్ తయార్ుచ్రసత ునా దరవకికి, తన గ్దిలోనుుండి డెైనిుంగ్ టేబుల్స దగ్గ ర్కు వసుతనా దీపిత కనిుుంచిుంది. త్రలికెైన
అుందమెైన కనకాుంబర్ుం చీర్త్ో, దాని అుంచుకి సరనప్డర జాకెటి టత్ో, నుదిటిప్ై బొ టటిత్ో, జుటటిను ర్బబర్ బాయుండ్ త్ో బుంధిుంచి, నలై టి
కాటటక కళ్ళు కాుంతులీనుతుుండగా, గ్ర్భ భార్ుంత్ో నెమమదిగా నడచివసుతనా దీపని
ిత చూసి దరవకి మొహుం ఆనుందుంత్ో
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వెలిగనపో యుంది. “నా దీపిత నాకు వార్సురాలు” అని తృపిత గా దరవకి అనుకొుంది.

