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"పదామ్! అంటూ ఏడాది పిలల్వాణిణ్ చంకనెతుత్కుని పర్వేశించిన శీర్దేవిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది పదమ్. 
"ఏమిటలా చూసుత్నాన్వు కొతత్దానిలా? నేనే, శీర్దేవిని" అంటూ దగిగ్రికి వచిచ్, "ఇదిగోరా మీ అతత్" అంటూ పిలల్వాడిని పదమ్ చేతికి 

అందించింది శీర్దేవి. బొదుద్గా, ముదుద్ వసూత్ ఉనాన్డు బాబు. వాడు పదమ్ని చూడగానే మధురంగా నవావ్డు. పదమ్ పేర్మగా దగిగ్రికి తీసుకుని 
రెండు బుగగ్ల మీద ముదుద్లు పెటుట్కుంది. 

అపుప్డే అకక్డికి వచిచ్న వరలకిష్ ఇనాన్ళళ్కి కూతురి పెదవుల మీద నవువ్ చూసి, ఒకక్సారి నిటూట్రిచ్ంది. 
"ఎపుప్డు వచాచ్వమామ్ శీర్దేవి? నిలుచునే ఉనాన్వు, కూరోచ్" అంటూ కురీచ్ చూపింది ఆవిడ. 
"ఎకక్డండీ, పదమ్ ననున్ మరిచి పోయినటుట్ంది. లోపలి రమమ్నలేదు. కూరోచ్మనలేదు" అంది సనన్గా నవువ్తో, కురీచ్ మీద 

కూరుచ్ంటూ శీర్దేవి. 
"అదేమిటోనమామ్, ఇలా సత్బుద్గా తయారయింది. జడ వేసుకోడానికి, చీర మారుచ్కోడానికి కూడా నేను పోరవలిసి వసూత్ంది" అంది 

వరలకిష్ బాధ పడుతూ. 
శీర్దేవి కూడా ఆ మాటలు విని బాధపడింది. 
"ఎపుప్డు వచాచ్వు? మీ వారు వచాచ్రా?" అంది వరలకిష్ పర్సంగం మారుసూత్. 
"ఈ రోజు ఉదయమే వచాచ్ను. సంకార్ంతి పండగ ఇంకా పదిరోజులు ఉంది కదా! మావారికి ఇనాన్ళుళ్ సెలవు దొరకదు. పండగ 

ముందు రోజు వసాత్రు." 
పదమ్ పిలల్వాణిణ్ ఆడిసూత్, ఒకపకక్ నుంచి వీళళ్ మాటలు వింటూ కూరుచ్ంది. 
"పినిన్గారూ, రాతిర్కి వంట చేసేసారా? అంది శీర్దేవి. 
"లేదమామ్, ఇపుప్డే మొదలు పెడదాం అనుకుంటునాన్ను." 

రమామణిగారు 29 యేళళ్ వయ లో ర్ న మొదటి నవల ఈ ‘ఏటి ఒడుడ్ న నీటిపూలు’. పోటీలోల్  బ మతి 
గెలుచుకుంది. తరా త కనన్డపతిర్ కలో అను దమై  రియల్ గా వచిచ్ంది. అపుప్డు పుసత్ కరూపంలో లువడింది. ఆ తరా త 
నాలుగై దు సంవత రాల వయ్వధిలోనే ‘ నెన్లోల్  పిలల్ నగోర్ ’, ‘గడిడ్ పోచలు’,’ లాహలంలో అమృతం’ లాంటి పాఠకాదరణ 
పొందిన నవలలు ర్ రు. అపప్టి అనిన్ పర్ ముఖపతిర్ కలలోను, ఆకాశ ణికీ కథలు కూడా ర్ రు. 
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"అయితే గుపెప్డు బియయ్ం ఎకుక్వ పొయయ్ండి. నేను ఈ రాతిర్ ఇకక్డే ఉండిపోతాను. బాబుకి పాలు సీసాలో తెచాచ్ను. అవి వాడికి 
పటేట్సాత్ను." 

"బాబుకి పాలు నువువ్ ఇంటి దగిగ్రినించి తెచుచ్కోవాలిటమామ్! ఆ మాతర్ం మా ఇంటోల్ తీసుకోకూడదా?" అంది నొచుచ్కుంటూ 
వరలకిష్. 

"మీ ఇంటోల్ తీసుకోడానికి నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. తీరా రాతిర్ ఇకక్డ పాలు దొరుకుతాయో లేదో అని తెచాచ్ను. మీరు వేరే 
భావించకండి" అంది శీర్దేవి సరిద్ చెపుతూ. 

వరలకిష్ వంటింటోల్కి వెళుతూంటే, బయటనించి నారాయణరావుగారు వచాచ్రు. శీర్దేవి లేచి నమసక్రించింది. శీర్దేవిని పలకరించి, 
పదమ్ చేతిలో ఉనన్ బాబుని తీసుకునాన్రు నారాయణరావురారు. వాడు కొతత్ మనిషిని చూసేత్ నవువ్తాడు. వాడి చిలిపినవువ్లు చూసి అందరూ 
తెగ సంబరపడతారు. బాబుని ఎతుత్కుని పైకి గాలిలోకి ఎగరేసి పటుట్కుంటూ, "మీ బాబు బాగునాన్డమామ్. ఏం పేరు?" అనాన్రు సంతోషంగా 
నారాయణరావుగారు. 

"బాబు పేరు అమర. మా వాడు బాగునాన్డని మీరొకక్రు మెచుచ్కునాన్రండీ. అందరూ 'నలల్వాడు నలల్వాడు' అంటారు" అంది శీర్దేవి. 
"శరీరం రంగులో ఏముందమామ్! మనసుకి ఉంది రంగు. ఎఱఱ్గా ఉనాన్డు అబాబ్యని మోసపోయి మా పదమ్ని ఇసేత్ మా అలుల్డు ఏం 

చేశాడు? బంగారం లాటి పిలల్ను కరోక్టకుల చేతులోల్ పడేశాం. ఎలా అయిపోయిందో చూశావా?" ఆయన కళళ్లోల్ కోపం, వెంటనే దుఃఖం 
తొణికిసలాడుతునాన్యి. 

తండిర్, కూతురు పిలల్వాడితో ఆడుకుంటూ ఉంటే శీర్దేవి వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. "పినిన్గారూ, కూర ఇవవ్ండి నేను తరుగుతానూ" 
అంటూ. 

"ఇంతోటి వంటకి నువువ్ సాయం కూడా ఎందుకమామ్! వాకిటోల్ పదమ్, నువువ్ కబురుల్ చెపుప్కోండి" అంది వరలకిష్, బియయ్ం గినెన్లో 
పోసి కడుగుతూ. 

"పదమ్ బాబుతో ఆడుకుంటూంది. నేను మీ దగిగ్ర కూరుచ్ందామని వచాచ్ను" అంది శీర్దేవి. 
శీర్దేవి తనతో మాటాల్డాలని వచిచ్ందని గర్హించింది వరలకిష్. గినెన్లో నీళుళ్ పోసి, బంగాళదుంపలు, కతిత్పీట ఇచిచ్ంది శీర్దేవికి. 

బంగాళ దుంపలు చెకుక్ తీసి, నీళళ్లో కడిగి చినన్చినన్ ముకక్లు తరుగుతూ కూరుచ్ంది శీర్దేవి. 
"పదమ్ సంగతి ఏమిటి, పినిన్గారూ? అంత ఆరోగయ్మైన మనిషి అలా పులల్లా ఎలా అయిపోయింది? దేనికి బెంగ?" అంది శీర్దేవి. 
"బెంగ కాక ఏముందమామ్, కాపరం అలా అయాయ్క? దానిన్ తలుచ్కుని వాళళ్ నానన్గారు, నేను కూడా కుంగి పోతునాన్ం" అంటూ 

వరలకిష్ ఒకటొకటిగా కూతురి కాపరానిన్ గురించిన సంగతులనిన్ చెపిప్ంది. 
"బలవంతపెటిట్, బర్తిమాలగా ఈ సంగతులనీన్ చెపిప్ందమామ్. ఈ రెండేళూళ్ ఒకక్ ముకక్ రాయలేదు మాకు. అనీన్ తానే కడుపులో 

పెటుట్కుని కుమిలి పోయింది. ఎంత బాధపడిందో ఏమో. అది మదార్సు పేరు చెపితే వణికి పోతుంది. ఇంక అకక్డికి వెళళ్నంటూంది." వరలకిష్ 
కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. చెంగుతో తుడుచుకుంటూ కూరుచ్ంది ఆమె. 

శీర్దేవి మౌనంగా జాలి చూపడం తపప్, ఏమీ చెయయ్లేకపోయింది. అటు అతత్గారుకాని, ఇటు భరత్ కాని ఎవరో ఒకరు మంచివారైతే, 
పదమ్ కావాలి అనుకుంటే, "వాళుళ్నాన్రు, పదమ్ కాపరానికి ఫరవాలేదు. కొనాన్ళళ్లో అనీన్ చకక్బడతాయి" అని చెపప్వచుచ్. కాని ఇదద్రిలోను 
ఎవరూ దయగలవారు కాకపోతే పదమ్ కాపరానికి ఎలాంటి భరోసా ఉంది? 

పదమ్కి జరిగిన అనాయ్యం తలుచుకునన్ శీర్దేవికి కోపం వచిచ్ంది. 
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వరలకిష్గారిని కూరోచ్మని తనే కొబబ్రికాయ పచచ్డి చేసి, బంగాళాదుంపలు వేయించింది శీర్దేవి. ఇనాన్ళళ్దాకా గుండెలలో 
బరువుగా ఉనన్ కూతురి కథ ఈ రోజు ఈ అమామ్యితో హృదయం విపిప్ చెపుప్కోగానే వరలకిష్కి చాలా భారం తగిగ్నటల్యింది. 

బాబుకి పాలు పటిట్, పడుకోబెటిట్ అందరు భోజనాలు చేసారు. భోజనాల దగిగ్ర హైదరాబాద విశేషాలు, వింతలు చెపిప్ంది శీర్దేవి. 
రాతిర్ పదమ్ గదిలో మంచం మీద బాబుని పడుకోబెటిట్, సేన్హితురాళిల్దద్రు చాపలు వేసుకుని కింద దగిగ్రిగా పడుకునాన్రు. 
చాలాసేపు మౌనంగా గడిచి పోయింది. కాని ఇదద్రికీ తెలుసును, ఎవరూ నిదర్ పోలేదనీ, నిదర్పోయినటుల్ నటిసుత్నాన్రనీను. చివరికి 

శీర్దేవే అంది. "పదామ్! నేను కాకినాడ ఎందుకు వచాచ్నో తెలుసా? చారుమతి నీ విషయం అంతా ఉతత్రంలో రాసింది చాలా రోజుల కిందటే. 
అపప్టి నించి నీ దగిగ్రికి రావాలని ఒకటే తహతహ. ఇపప్టికి రాగలిగాను." 

పదమ్ "ఊమ" అని ఊరుకుంది. 
"అమమ్ నా కంతా చెపాప్రు. నీ కథ వినన్ దగిగ్ర నించి నా గుండెలు మండి పోతునాన్యి. పెళిల్ అనగానే ఎనిన్ కలలు కంటాం! భావి 

జీవితానిన్ ఎనిన్ రంగులోల్ ఊహించుకుంటాం! అనీన్ నీకు నిరాశాలుగా మారిపోయాయి. అయినా మీ అతత్గారిని కాదు అనవలసినది. 
తపప్ంతా మీ ఆయనది. ఆయనని అంటునాన్నని కోపగించుకోకు. మరే అంత చవట ఏమిటి మాధవరావు?" 

"నువువ్ ఏ మాట అనాన్, ఎవరిని అనాన్ నాకు కోపం రాడు, ఏడుపు రాదు" అంది పదమ్. 
"నే నొకమాట అడుగుతాను. చెబుతావా పదామ్? నువువ్ మీ ఆయనిన్ మారచ్డానికి ఏమైనా పర్యతిన్ంచావా?" 
"అనీన్ అయాయ్యి, దేవీ. ఆయన వాళళ్ అమమ్ బర్తికి ఉనన్ని రోజులూ మారరు. అమమ్తపప్ ఇంకో మనిషి అవసరం లేదు." 
"మీ అతత్గారు కొడుకిక్ పెళిల్ ఎందుకు చేసినటూట్?" 
"కొడుకుని కనాన్ను, పెంచాను, పెదద్ చేశాను, చదువు చెపిప్ంచాను, పెళిల్ చేసాను అని తను కొడుకిక్ చేసిన ఉపకారాలనీన్ 

వలిల్ంచుకునేందుకు! ఆవిడ కొడుకిక్ పెళిల్ మాటాల్డని  మానుతో చెయయ్వలసింది, హృదయం ఉనన్ మనిషితో కాదు." 
"కాని ఎనాన్ళుళ్ మీ ఇదద్రూ వేరుగా ఉంటారు?" 
"బహుశః జీవితాంతం వరకు." పదమ్ గొంతుకలో అంతులేని నిరాశ. 
"నీ జీవితం ఇలా చీకటిగా, అడివి కాచిన వెనెన్లాల్ గడిచిపోవడం నేను సహించలేను." శీర్దేవి ఉదేర్కంగా అంది. 
పదమ్ నవివ్ంది. "మరేం చేసాత్వు?" 
"ఏదో ఒకటి చేయాలి పదామ్. నువువ్ మాధవరావుని వదిలేసి ఇంకెవరైన్నా పెళిల్ చేసుకో." ఆవేశంగా అంది శీర్దేవి. 
"అవనీన్ వటిట్ మాటలు దేవీ! మొదటిసారి పెళిల్ కావడానికే ఆడపిలల్లకి ఎంతో కషట్మై పోతూ ఉంది. ఇంకా, ఒకసారి పెళిల్ అయి, 

రెండేళుళ్ కాపరం చేసిన ననున్ ఎవరు చేసుకుంటారు?" 
"నీ లాంటి అందగతెత్ను చేసుకోడానికి కోటిమంది ముందుకు వసాత్రు." 
"అంటా నీ భర్మ. అలా వచిచ్నా నేను చేసుకోను." 
"ఎందుకు చేసుకోవూ?" అరథ్ం కానటుట్ అడిగింది శీర్దేవి. 
"ఈ పెళిల్ ఇంత బాగా అయింది. ఈ మొగుడుతో ఇంత చకక్గా సంసారం చేశాను. నాకిపుప్డు పెళిల్ అనాన్, మొగుడనాన్ వెగటు 

పుటిట్ంది. నా జీవితానిన్ ఇలా వెళళ్నియియ్." 
"అలా జీవితానిన్ అసహియ్ంచుకోకు పదామ్. ఏ గొడవైనా కాలగతిలో మానిపోతుంది. కొనాన్ళుళ్ గడిచే సరికి నువూవ్ ఈ చేదుజీవితానిన్ 

మరిచిపోయి, నూతన జీవితానిన్ ఆశిసాత్వు" అంది శీర్దేవి. 
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"నువోవ్ పిచిచ్దానివి. అందరినీ ఉదద్రించాలనుకుంటావు" అంది పదమ్, అటు తిరిగి పడుకుంటూ. 
"అవును, నా సేన్హితురాలు సుఖంగా లేదని తెలిసేత్ , నేనూ సుఖంగా జీవించలేను" అంది శీర్దేవి. 
పదమ్ని గురించే ఆలోచిసుత్నన్ శీర్దేవికి చాలా సేపటి దాకా నిదర్ పటట్లేదు. 
పొదుద్నేన్ ఇంటికి పర్యాణమయింది శీర్దేవి. ఇలల్ంతా సందడిగా తిరుగుతూ, ఎండిపోయిన వారి హృదయాలను రంజింపజేసూత్, 

తియయ్టి నవువ్లు ఒలకబోసుత్నన్ చినిన్ అమర ని వదలాలనిపించడం లేదు పదమ్కి, పదమ్ తలిల్కి, తండిర్కి కూడా. తాను కాకినాడలో ఉనన్నిన్ 
రోజులు తరుచు పదమ్ ఇంటికి వసూత్ ఉంటానని మాట యిచిచ్ బయలు దేరింది శీర్దేవి. 

రికాష్ వచిచ్ంది. 
"వెళుతునాన్ను, పదామ్. ఇవాళ సాయంతర్ం మా ఇంటికి రా. చారుకి కూడా కబురు పంపుతాను. కొంతసేపు ముగుగ్రం హాయిగా 

గడపవచుచ్ను" అంది శీర్దేవి. 
పదమ్ తటపటాయించింది. మదార్సు నించి వచాచ్క పదమ్ ఇలుల్ కదిలి బయటికి వెళళ్లేదు. బయటికి వెళితే ఇరుగుపొరుగు, తెలిసిన 

వాళుళ్ ఏం పర్శన్లు అడుగుతారో అని భయం. 
"రాను" అని చెపప్బోతునన్ పదమ్ జవాబుని ఆపుతూ నారాయణరావుగారే అనాన్రు. "పదమ్ని తపప్క మీ ఇంటికి పంపుతానమామ్. 

అయిదు గంటలకి వసుత్ంది" అని. 
శీర్దేవి రికాష్ ఎకిక్ వెళిళ్పోయింది. 
సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకి శీర్దేవి కబురు అందిన చారుమతి ఆమె ఇంటికి వచిచ్ంది. అమర ని చూసి చారుమతికూడా 

మురిసిపాయింది. వాడిని ఎతుత్కుని ముదుద్లు కురిపించింది. 
శీతాకాలం పొదుద్. నాలుగు గంటలకే ఎండ తగిగ్పోతూంది. చారుమతి, శీర్దేవి పెరటోల్ మామిడి చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్రు. 
"ఇంకా పదమ్ రాలేదా? వసుత్ందని రాశావు చీటీలో" అంది చారుమతి కూరుచ్ంటూ. 
"పదమ్ అయిదు గంటలకి వసుత్ంది. నీతో ముందు ఏకాంతంగా మాటాల్డవచుచ్నని నాలుగింటికే రమమ్నాన్ను." 
"అంత ఏకాంతంగా మాటాల్డవలిసింది ఏమిటీ?" అంది చారుమతి, కళుళ్ చిటిల్ంచి చూసూత్. 
"మన పదమ్ విషయమే. నినన్ రాతిర్ వాళళ్మమ్గారు నాకు పదమ్ కథంతా చెపాప్రు.పదమ్తో కూడా మాటాల్డాను నేను" అంది శీర్దేవి, 

బాబుని ఒడిలోకి తీసుకుంటూ. 
"నువువ్ పెళిల్ అయినదానివి. అరథ్ం చేసుకోగలవని పదమ్ కథ  చెపిప్ ఉంటారు. ఇంతకీ ఏమిటి సంగతి?" అంది కుతూహలంగా 

చారుమతి. 
వరలకిష్గారు చెపిప్న కథ అంతా తిరిగి చెపిప్ంది శీర్దేవి. విని ఎంతో బాధ పడింది చారుమతి. పెళిళ్కాని తనకి, పెళిల్ అయిన పదమ్కి 

జీవితంలో భేదం లేదు. పదమ్కి ఒక చేదు అనుభవం మాతర్ం మిగిలిపోయింది. 
"అంటే, కాపరం వదిలేసి వచిచ్ందంటావా పదమ్?" అంది చారుమతి.  
"అది కాపరమా, చారూ? అతను పదమ్ని పెళిల్ ఎందుకు చేసుకునాన్డో అరథ్ం కావటం లేదు. అతనికి విడాకులు ఇచేచ్సి, తిరిగి పెళిల్ 

చేసుకోమంటునాన్ను నేను." 
ఆడపిలల్కి పెళిల్ కావటం, సరియైన వరుడు దొరకటం ఎంత కషట్మో సావ్నుభవం మీద తెలుసును చారుమతికి. 
"మొదటిసారికే దికుక్ లేకపోతే, రెండో పెళిల్ అమామ్యిని చేసుకోడానికి ఎవరు సిదధ్ పడతారు, దేవీ?" అంది చారుమతి సందేహంగా. 
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"సహృదయులైన యువకులు మన సంఘంలో ఉండకపోరు, చారూ! అయితే మనం కొంచెం పర్యతిన్ంచి, వెదకాలి" అంది శీర్దేవి. 
చారుమతి మౌనంగా ఊరుకుంది. 

"నాకే ఒక అనన్ ఉంటే ఈ ఇబబ్ంది లేకపోవును కదా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. నచచ్చెపిప్, ఒపిప్ంచి పదమ్ని పెళాళ్డేటటుల్ చూదుద్ను" 
అంది శీర్దేవి తిరిగి. 

చారుమతికి వెంటనే శంకరం జాఞ్పకానికి వచాచ్డు. శంకరానికి పదమ్ అంటే ఇషట్మే, ఎనోన్సారుల్ పదమ్ అందానిన్ పొగిడేవాడు. 
"నీకు అనన్ లేకపోతేనేం? నాలో అనన్ ఉనాన్డుగా? అడుగుతాను" అంది చారుమతి. 
శీర్దేవి ఆనందంతో ఎగిరి గంటు వేసినంత పని చేసింది. 
"శంకరం మాట నాకు జాఞ్పకమే రాలేదు, చారూ. నువువ్ తపప్క శంకరానిన్ అడుగు. చినన్పప్టినించీ తెలిసినది, చెలెల్లు 

పార్ణమితుర్రాలూ కనక పదమ్ కథ విని, హృదయం కరిగి పెళిల్ చేసుకోవచుచ్ను" అంది. 
"సరే, వాడు రానీ అడుగుతాను. ఉతత్రాలలో రాసేత్ ఇలాంటి పనులు జరగవు" అంది చారుమతి. 
"శంకరం ఎపుప్డు వసాత్డు?" అడిగింది చారుమతి. 
"రెండు నెలలు సెలవు తీసుకుని సంవతస్రాదికి వసాత్డట. మారిచ్లో రావచుచ్ను. ఆ రెండు నెలలలో ఇకక్డ బోలుడ్ పని ఉంది." 
"ఏమిటంత పని?" 
"భగవతి పెళిల్ని గురించిన తొందర. భగవతికి మంచి సంబంధం చూసి, వాడు ఉండగానే పెళిల్ చేసెయాయ్లని ఊహ." 
"అదేమిటీ? నీకు, మాలతికి పెళిళ్ళుళ్ కాకుండానే చినన్దానికి చేసేసాత్రా?" శీర్దేవి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
"మాలతికి సంబంధం నిశచ్యమై పోయింది. మా అతత్ కొడుకు గోపాల ఇకక్డ రైలేవ్లో పని చేసుత్నాన్డు. నా సంగతి తరువాత 

చూసుకోవచుచ్ను. భగవతికి తొందరగా పెళిల్ చేసుకోవాలని ఉంది" అంది చారుమతి. 
"నీ పెళిల్ కాకుండా భగవతి పెళిల్ చెయయ్డం నాకేం నచచ్లేదు" అంది శీర్దేవి. 
"ఒకటి రెండు సంబంధాలు చూశాం. నచచ్లేదు. అంటే, మాకు నచచ్క కాదు. వాళల్కి చాలా కటన్ం ఆశ ఉంది. ఒకరు అయిదువేలు, 

ఒకరు మూడువేలు కటన్ము, లాంఛనాలు ఇవవ్మని కోరారు. వాళళ్తో మేం తూగలేం. భగవతికి మాతర్ం మంచి ఉదోయ్గసుత్ణేణ్ చేసుకోవాలని 
ఉంది." 

శీర్దేవి వింటూ ఊరుకుంది. 
"మా బావగారిని, అదే భానకక్ భరత్ని చూశావుగా! ఆయనే పాపం తిరిగి అవసథ్పడుతునాన్రు. శంకరం వచేచ్లోగా ఏదో ఒకటి 

సిథ్రపరిచేసేత్, వాడు ఉండగానే పెళిల్ చేసెయయ్వచుచ్ను. మళీళ్ మళీళ్ వాడు అంత దూరం నించి ఎకక్డ రాగలడు?" 
"భగవతి పెళిల్, మాలతి పెళిల్ ఒకసారే చేసేసాత్రా? ఖరుచ్ కూడా కలిసి వసుత్ంది" అంది శీర్దేవి. 
"ఏమో! నా పెళిల్ అయితే కాని మాలతి పెళిల్ చేసుకోదట. నా కోసం ఆగవదద్ని చెబుతునాన్ను నేను." 
"పోనీలే! మాలతికైనా అకక్ని గురించి దిగులు ఉంది." 
శీర్దేవి, చారుమతి మాటాల్డుకుంటూ ఉండగా పదమ్ వచిచ్ంది. ఎనాన్ళళ్ తరవాతో ముగుగ్రు వారి కిషట్మైన మామిడి చెటుట్ కింద 

కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవడం సంతోషానిన్ కలిగించింది. 
పదమ్ ఎదురుగా పెళిళ్ళళ్ విషయాలు, కుటుంబ విషయాలు మాటాల్డ కూడదనుకునాన్రు శీర్దేవి, చారుమతి. కాసేస్పు పుసత్కాలను 

గురించి, సినిమాలను గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. పరిగెడుతూ, పడుతూ లేసూత్ తిరుగుతునన్ అమర తో ఆడుకునాన్రు కొంతసేపు. ఇంతలో 
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శీర్దేవి లోపలి వెళిల్ ఒక పుసత్కం తెచిచ్ చారుమతి చేతిలో పెటిట్, "ఇందులోది ఒకటి పాడు" అంది. చారుమతి ఆ పుసత్కానిన్ అందుకుంది అది 
శీర్దేవికి తను పెళిళ్లో ఇచిచ్న కానుక. అది చూసూత్, "ఈ పుసత్కం ఇకక్డే మరిచి పోయావా?' అంది. 

"ఇకక్డ మరిచి పోతానా? అది నాతోపాటు ఎలల్పుప్డూ ఉంటుంది. నేను ఎకక్డికి వెళితే అకక్డికి వసుత్ంది" అంది శీర్దేవి. 
చారుమతి బసవరాజు అపాప్రావుగారి గేయం పాడింది. 
"ఎద మెతత్ నౌటకై 
సొదగుందరా, అంత 
మది గల అహమెలల్ 
వదిలి పోవురా." 
 
"కొతత్ పాటలు ఏమీ నేరుచ్కోలేదా? ఏదైనా కొతత్ది పాడు" అంది పదమ్. 
చారుమతి తను గోపాల దగిగ్ర నేరుచ్కునన్ పాట పాడింది. 
 
"శివ శివ శివ యనరాదా! 
శివనామము చేదా!" 
  
"ఈ పాట రేడియోలో వసూత్ ఉంటుంది. నాకు చాలా ఇషట్ం" అంది శీర్దేవి. 
చీకటి పడగానే ఇళళ్కి వెళిళ్పోవడానికి పదమ్, చారుమతి లేచారు. పదమ్ రికాష్ కటిట్ంచుకుని రామారావుపేట వెళిల్ పోయింది. చారుమతి 

నడచే ఇంటికి బయలుదేరింది. దారి పొడుగునా పర్తి ఇంటి ముందర నీళుళ్ చలిల్ ముగుగ్లు తీరుసుత్నాన్రు ఆడవాళుళ్. రకరకాలైన ఆ ముగుగ్లు 
చూసుకుంటూ మెలిల్గా నడుసూత్ ఇలుల్ చేరింది చారుమతి. 

శీర్దేవి సంకార్ంతి పండగ వెళేళ్దాకా కాకినాడలోనే ఉంది. పండగ ముందురోజు ఆమె భరత్ వచాచ్డు.  పర్తి రోజు పదమ్ని కలుసుకుని 
కొనిన్ గంటలు గడిపేది శీర్దేవి. పదమ్లో రెండవసారి వివాహేచఛ్ కలగజేయాలని శేర్దేవి ఆశయం. పదమ్లో కొతత్ ఆశలు చిగురించాయి. 

భోగినాడు కొడుకిక్ భోగిపళుల్ పోసి, పేరంటానికి అందరీన్ పిలిచింది శీర్దేవి. ఆ రోజు మాలతి ఒక చకక్టి "బేబీ సెట" తెచిచ్ అమర కి 
ఇచిచ్ంది. శీర్దేవి పుచుచ్కోడానికి అడుడ్ చెపితే, "ఆ రోజు నా కోసం ఎస.ఎస.ఎల.సి. పుసత్కాలు పంపితే నేను వదద్నాన్నా? నీ వలేల్ ఆ పరీక్ష 
పాసయాయ్ను. ఇవాళ నా ఆనందం కొదీద్ బాబుకి చినన్ కానుక ఇసేత్ వదద్ంటునాన్వా అకాక్" అంది. 

"బదులు తీరేచ్సుకుంటునాన్వా?" అంటూ నవివ్ంది శీర్దేవి. 
పండగ వెళళ్గానే హైదరాబాద వెళిళ్పోయారు శీర్దేవి, భరాత్.      
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