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“మా  వెంగళపప్కి చినన్పుప్డు వేపకాయంత వెరేర్ వుండేదండి. ఈ మధేయ్ అది కాసాత్ పుచచ్కాయ సైజుకి 

మారింది.” 
పెళిళ్పందిటోల్ కూరుచ్నన్ వెంగళపప్ మేనమావ ఆడపెళిళ్వారితో చెపేప్డు.  
“మా పులేల్శవ్రికీ అంతేనండి.. చినన్పుడు సూదిబెజజ్మంతేనండీ.. ఇదిగో పెదద్యేకే యిలా దబబ్నం సైజుకి 

వచేచ్సింది..” 
అకక్డే కూరుచ్నన్ పులల్మమ్ మేనమావ మగపెళిళ్వారితో మాట కలిపేడు.  
వీళిళ్దద్రి మాటలూ వినన్ ఆ ఊళోళ్ పెదద్లు “దొందూ దొందే..” అనుకుంటూ ముసిముసినవువ్లు 

నవువ్కునాన్రు.  
అసలింతకీ ఈ పిచిచ్పులల్మమ్, వెరిర్వెంగళపప్ లిదద్రూ ఎవరనుకుంటునాన్రా.. 
వీళిళ్దద్రూ పకక్పకక్నే వునన్ ఊరల్లో వుంటారు. బాగా పొలాలూ, తోటలూ వునన్ సంపనున్లు. ఇదద్రూ 

కూడా అనన్దముమ్లూ, అకక్చెలెల్ళూళ్ లేకుండా ఒకక్రిగానే పుటట్డం వలల్ మహా గారాబంగా పెరిగేరు. డబుబ్కి లోటు లేదు. 
పేర్మానురాగాలకి కొరత లేదు. ఇకక్డ పులల్ తీసి అకక్డ పెటేట్ పని లేదు. పదిరూపాయిలు అడిగితే వందరూపాయిలిచేచ్ 
పెదద్లు. ఆ డబుబ్ ఏం చేసేవని మళీళ్ అడగరు వాళుళ్. ఇవనీన్ కలిసి పిచిచ్పులల్మమ్నీ, వెరిర్వెంగళపప్నీ ఏమాతర్ం సవయ్ంగా 
ఆలోచించకక్రేల్కుండా చేసేసేయి.  

  అసలు పిచిచ్పులల్మమ్ పేరు అదికాదు. వాళళ్ అమమ్మమ్ అసలుపేరు పూరణ్మమ్. ఆ పేరే పెటేట్రు 
మనవరాలికి. చినన్పుప్డు “నీ పేరేంటమామ్..” అని ఎవరైనా అడిగితే “పూరణ్మమ్..” అనడం రాక “పులల్మమ్..” అనేది. 
దానికితోడు ఆమె చేసే చేషట్లు కూడా అలాగే వుండేవి. సూక్లోల్ బుధిధ్గా కూరుచ్ని పాఠం వినకుండా అటూ ఇటూ బెంచీలోల్ 
వునన్ అమామ్యిలిన్ కూడేసి, బెంచీలు పకక్కి జరిపేసి, గచచ్కాయలూ, చింతపికక్లూ ఆడేది. సూక్లోల్ అలా ఆడకూడదూ 
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అని మాసాట్రు పులల్మమ్కి చెపితే పులల్మమ్కి ఖోపం వచేచ్సింది. ఏం.. సూక్లోల్ కబడిడ్, ఫుట బాలూ ఆడొచుచ్కానీ 
గచచ్కాయలూ, చింతపికక్లూ ఆడకూడదా అని ఆయనిన్ ఎదురు పర్శిన్ంచింది.  

 అలా ఉటిట్నే పర్శిన్ంచి ఊరుకోకుండా ఈ గచచ్కాయలూ, చింతపికక్ల ఆటలని కూడా సూక్ళళ్లోల్ జరిగే 
ఆటలపోటీలోల్ పెటాట్లనే పర్తిపాదన తీసుకొచిచ్ంది. మళీళ్ అలా పర్తిపాదించి ఊరుకోకుండా ఈ రెండింటినీ నేషనల గేమస్ 
లో చేరాచ్లని దానిని ఒక పర్తిపాదనగా చేసి కాపీ టూ సి.ఎం కీ, కాపీ టూ పి.ఎం కీ ఉతత్రాలు రాసి పడేసింది.  

 ఇదంతా చూసిన హెడ మాసట్రూ, మిగిలిన మాసట్రల్కీ ఏం చెయాయ్లో తెలీక జుటుట్ పీకుక్ని పులల్మమ్ 
అమమ్మమ్ దగగ్ర మొరపెటుట్కునాన్రు. ఆవిడ తన మనవరాలి తెలివి ముందు ఈ సూక్ళూళ్, చదువులూ చాలా చినన్విగా 
అనిపించి పులల్మమ్ని  సూక్ల మానిపించేసింది. అలాగని ఇంటోల్ ఖాళీగా వుంచకుండా పొదుద్నేన్ ఇంత పెరుగనన్ం పెటిట్ 
ఇంకో ఇదద్రమామ్యిలిన్ తోడిచిచ్ గుడికి పంపేది. గుళోళ్ పర్సాదంకూడా తినాన్క, తోటలోల్ కోతికొమమ్చుచ్లాడుకుని, 
కోసుకునన్నిన్ పళూళ్, కాయలూ తిని, ఇంటికొచిచ్ బుధిధ్గా భోంచేసి పడుకునేది పులల్మమ్. 

 ఇంక సాయంకాలమైందంటే తన సావాసగాళళ్ నేసుకుని అనిన్ వీధులూ తిరుగుతూ, అందరిళళ్లోల్ని 
సమాచారాలూ సేకరించి, ఇకక్డి వకక్డా...అకక్డి వికక్డా చెపేప్ది. ఆ చెపప్డంలో పులల్మమ్ తనకునన్ అమోఘమైన 
సృజనాతమ్కత కూడా కలిపి, వాళుళ్ చెపిప్న మాటలకి మామూలు అరాధ్లే కాకుండా పెడరాధ్లు కూడా తీసి ఇకక్డి వకక్డ 
అకక్డి వికక్డ మాటలు మోసేది. దానివలల్ ఆ ఊళోళ్ కుటుంబాల మధయ్ యుధాధ్లైపోయేవి. తరావ్త వాళుళ్ ఇదంతా 
పులల్మమ్ పుణయ్మని అరధ్ం చెసుకునాన్రు. అపప్టిన్ంచీ పులల్మమ్ని పిచిచ్దానిగా భావించి, ఆ పిలల్ చెపేప్దేమీ 
పటిట్ంచుకోకుండా “పిచిచ్పులల్మమ్ చెపిప్ందా.. అయితే వదిలెయియ్..” అనుకునే సాథ్యికి వచేచ్సేరు. అపప్టినించీ 
పులల్మమ్పేరు పిచిచ్పులల్మమ్గా సిథ్రపడిపోయింది.  

  ఇదంతా చూసిన పులల్మమ్ తండిర్ నరసింహం అలాంటి పేరొసేత్ కూతురికి పెళళ్వడం కషట్మని బాగా 
ఆలోచించి పులల్మమ్కి సామ్రట్ ఫోన ఒకటి కొనిచిచ్, ఫేస బుక, టివ్టట్ర, వాటస్ప, ఇనాస్ట్గార్మ లాంటివాటిలోల్ అకౌంటుల్ 
పెటిట్ంచేసేడు. అలా అనిన్చోటాల్ అకౌంటుల్ పెటుట్కునన్ పులల్మమ్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయేయి. ఇదివరకు వీధి 
వీధీ తిరిగితేకానీ విశేషాలు తెలిసేవి కాదు. కానీ ఇపుప్డు ఎంచకక్ అరిచేతిలోనే ఒకక్ ఊళోళ్నే కాదు మొతత్ం 
పర్పంచంలోని వింతలూ, విశేషాలూ కనపడుతునాన్యి. ఇంక పులల్మమ్ విజృంభించేసింది. దానివలల్ పిచిచ్పులల్మమ్ అనే 
పేరు ఒకక్ ఊళోళ్నే కాకుండా పర్పంచమంతా తెలిసిపోయింది.   

 మరింక మన వెరిర్వెంగళపప్యితే పిచిచ్పులల్మమ్కి ఏమాతర్ం తీసిపోనివాడు. సూక్లోల్ 
చదువుకుంటునన్పుప్డే కాల్సులో పాఠాలు అతనికి చాలా చినన్విగా అనిపించేవి. అందుకని సూక్ల కి వెళళ్కుండా 
ఎకుక్వగా తోటలోల్ తిరిగేవాడు. అలా తిరుగుతునన్పుప్డే అతనికి బర్హామ్ండమైన అవిడియాలు వచేచ్వి. “అసలు ఈ బర్హమ్ 
ముసలాడైపోయి ఏవీ సరిగాగ్ సృషిట్ంచలేకపోతునాన్డు. అందుకే ఇంత పెదద్ చింతచెటుట్కి అలా చినన్ చినన్ కాయలు 
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వేళళ్డదీసేడు. అదే ఎంతో చినన్ తీగైన గుమమ్డిపాదుకి అంతంత గుమమ్డిపండల్ని కాయిసుత్నాన్డు. బురుర్నన్వాడెవడైనా 
పెదద్చెటుట్కి పెదద్ కాయలూ, చినన్చెటుట్కి చినన్కాయలూ పెడతాడు కానీ…ఇలా చేసాత్డా” అనుకుంటూ ఈ విషయమై 
బర్హమ్గారికి తెలిసేలా ఒక పెదద్ థీసిస లా రాసి, దానిన్ గుడిలో వునన్ హుండీలో పడేసేడు.  

ఆ మరాన్టినుంచీ “బర్హమ్గారి దగగ్రున్ంచి జవాబొచిచ్ందా?” అంటూ పూజారిగారిని సతాయించడం 
మొదలెటేట్డు. 

 వెంగళపప్ పర్శన్లేమిటో తెలుసుకునన్ పూజారిగారు ఊళోళ్ పెదద్లిన్ ఆశర్యించేరు. అతని థీసిస గురించి 
వినన్ వాళళ్ంతా కలిసి వెంగళపప్ తండిర్కి చెపిప్ అతనిన్ వేరే ఊళోళ్ చదువుకుందుకు పంపించేసేరు.  

 చాలా కషట్పడి సూక్ల చదువు పూరిత్ చేసుకునన్ వెంగళపప్ కాలేజీ చదువు కూడా అలాగే వెలగబెటేట్డు. డిగీర్ 
పరీక్షలు రాసుత్నన్పుప్డు కూడా పర్శాన్పతర్ంలో ఏ పర్శన్ వునాన్ తన బురర్ని అసస్లు కషట్పెటట్కుండా నాలుగో తరగతిలో 
చదివిన “అశోకుడు రోడుల్ కిరువైపులా చెటుల్ నాటించెను..” అనే వాకాయ్నేన్ పేజీ అంతా రాసేసి, పేజీలకి పేజీలు 
నింపేసేవాడు. అలా మారీచ్ సెపెట్ంబరూ, మారీచ్ సెపెట్ంబరూ గజనీ దండయాతర్లాల్ పరీక్షలు రాసేడు. పేపరుల్ 
దిదిద్నవాళెళ్వరో కానీ ఆరేళళ్కనన్ ఈ హింస భరించలేక దానికే పాస మారుక్లు వేసేసి, అతని చేతిలో డిగీర్ పెటేట్సేరు.  

  మరింక పై చదువులు చదివే ఉదేద్శయ్ం కానీ, ఉదోయ్గంలో చేరాలనే ఆరాటం కానీ లేవు అతనికి. కానీ 
అసలు సమసయ్ ఇకక్డే వచిచ్ంది. మరి కాలం గడవడం ఎలా! వెరిర్ వెంగళపప్ ఏమైనా తెలివితకుక్వవాడా యేంటీ.... ఈ 
రోజులోల్ ఆ వయసులో అతనికి కాలకేష్పం వెదుకోక్వడానికి కషట్మేవుందీ! అందుకే వెంటనే ఫేస బుక, టివ్టట్ర,  
ఇనాస్ట్గార్మ, వాటస్ప లలో అకౌంటుల్ పెటేట్సుకునాన్డు. వాటిలోల్ వునన్ అనిన్ గూర్పులోల్నూ చేరిపోయేడు. ఉదయం గుడ 
మారిన్ంగ, శుభోదయాలతో మొదలుపెటిట్ రాతిర్ గుడ నైట, శుభరాతిర్ చెపేప్వరకూ ఇంకతనికి అదే పని.  

ఈ గూర్ప లో పజిల ఆ గూర్ప లో పెటట్డం, అందులోది ఇందులోకి ఫారావ్రడ్ చెయయ్డం, మధయ్మధయ్లో 
జోకులూ, చినన్ చినన్ వీడియోలు అపోల్డ చెయయ్డంతో వెంగళపప్ మహా బిజీ అయిపోయేడు.  

ఇంక అనిన్చోటాల్ వెరిర్వెంగళపప్, పిచిచ్పులల్మమ్ల పేరుల్ మారుమోగిపోయేయి. వేలకొదీద్ ఫెర్ండూస్, 
వందలకొదీద్ లైకులూ, కామెంటూల్ వీళళ్ ఖాతాలో చేరిపోయేయి.  

వెంగళపప్ విజయవిహారం వినన్ వాళల్ నానన్మమ్ మనవడికి ఓ పదికిలోల లడుల్ దిషిట్తీసి పడేసింది.  
పిచిచ్పులల్మమ్ వాళల్ అమమ్మమ్ అయితే  మరో మెటుట్ ఎకుక్వగా ఇరవైకిలోల మైసూర పాకు దిషిట్ తీసేసి, 

మనవరాలి నుదుటన మెటికలు విరిచేసింది.  
    ఫేస బుక లోనూ, వాటస్ప లోనూ ఫెర్ండస్ అయిన వెరిర్వెంగళపప్, పిచిచ్పులల్మమ్ల ఒకేలాంటి 

అభిరుచులు గమనించిన పెదద్లు సాంపర్దాయబధధ్ంగా వాళిళ్దద్రికీ వివాహం నిశచ్యించేరు. ఇషాట్లూ, అభిరుచులూ 
కలిసిన తమిదద్రికీ ఇలా పెళిళ్ కుదరడం వలల్ వాళిళ్దద్రి ఆనందానికీ అవధులు లేకపోయేయి. అంబరానన్ంటిన 
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సంబరాలతో జరిగిన నిశిచ్తారథ్ం రెండూళళ్వారినీ  రెండురోజులపాటు ఇంటోల్ గేస సట్వ వెలిగించుకోనివవ్లేదు. మరింక 
పెళిళ్కయితే అందరూ పదహారురోజుల పండుగ వరకూ గేస సట్వ కోసం లైటర కూడా వెలిగించుకోనకక్రేల్దని 
రెండూళళ్వాళూళ్ తెగ సంబరపడిపోయేరు.  

నిశిచ్తారథ్ం జరిగిన మరాన్డు వెంగళపప్ పులల్మమ్కి ఫోన చేసేడు.  
“బంగారం, మనం కూడా అందరాల్గే చేసుకోవాలా పెళీళ్! సెప్షల గా ఏమైనా చేదాద్ం.” అనాన్డు.  
“ఏం చేసాత్ం బులూల్..పెదద్వాళళ్నీన్ బాగానే చేసుత్నాన్రుగా..”అంది పులల్మమ్.  
“ఊహు..మనకి ఆన లైన లో అంతమంది ఫెర్ండస్ వునాన్రు. వాళల్ందరూ కూడా ‘అబోబ్’ అనేలా ఏదైనా 

చేదాద్ం.” 
“అంటే పెళిళ్పతిర్క ఆన లైన లో పెటేట్దాద్మా.. బోలుడ్మంది వసాత్రు ఎంచకాక్.” ఆనందంగా అడిగింది 

పులల్మమ్..  
“ఉహూ.. కాదు. ఇపప్టివరకూ ఎవవ్ళూళ్ చెయయ్నిది చెయాయ్లి. ఆలోచిదాద్ం..” అనాన్డు వెంగళపప్. 
“అయితే ఓ పని చేదాద్ం. ఈమధయ్ పెళిళ్ కుదరగానే ఆ పెళిళ్కూతురూ పెళిళ్కొడుకూ సినిమాలో హీరో 

హీరోయినల్లాగా డూయ్యటుల్ పాడుకుంటూ తోటలోల్నూ, కొండలమీదా వీడియోలు తీసుకుని, పెళిళ్కి ముందే ఫేస బుక లో 
పెటేట్సుకుంటునాన్రు. అలా చేదాద్ం..”అంది పులల్మమ్.  

“అబేబ్.. అది ఇపప్టికే చాలామంది చేసేసేరు. అలాగ బురదలోపడి దొరుల్తూకూడా వీడియోలు 
తీయించుకుని పెటేట్రు.. ఇంకేదైనా..” అనాన్డు వెంగళపప్.  

“అయితే మన పెళిళ్ని ఆన లైన లో అందరూ చూసేలా చేసుకుందాం..” 
“ఊహు.. అది కూడా అపుప్డే చాలామంది చేసేసేరు.” 
పులల్మమ్ దీరఘ్ంగా ఆలోచించి, ఉతాస్హం పొంగిపోతుంటే యిలా చెపిప్ంది. “ఒక మంచి కొరియొగార్ఫర ని 

పెటుట్కుని మన పెళిళ్లో మనిదద్రమే సేట్జ మీద డానుస్ చేదాద్ం.” 
“ఈమధేయ్ మా ఫెర్ండొకడు అలా చేసేసేడుగా. ఎవవ్ళూళ్ చెయయ్నిది చెయాయ్లి.” అనాన్డు వెంగళపప్ 

అంతకనన్ దీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్.  
ఆలోచించే రిదద్రూ. ఒకరోజు కాదు రెండురోజులు కాదు. ఫదిరోజులు ఆలోచించేరు. బర్హామ్ండమైన 

అవిడియా వచిచ్ంది వెంగళపప్కి.  
“బంగారం, మనం జంప జిలానీ చేదాద్మా..” ఉతాస్హంగా అడిగేడు పులల్మమ్ని.  
“అంటే!” అంది పులల్మమ్.  
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“అదే.. సరిగాగ్ తెలాల్రితే పెళళ్నగా పెళిళ్కూతురు కానీ, పెళిళ్కొడుకుకానీ ఇంటోల్ంచి జంపై పోతారు. 
అలాంటి సినిమాలు 

బర్హామ్ండంగా ఆడేయి. సినిమాలోల్ తపిప్తే అలా నిజంగా మన చుటూట్ ఎవరూ చెయయ్లేదు. మనం చేదాద్ం. 
మనవాళళ్ందరూ మనం ఏమైపోయేమోనని ఖంగారు పడిపోతారు. భలే థిర్లిల్ంగ గా వుంటుంది.”  
పులల్మమ్ ఈ అవిడియాకి మురిసిపోయింది. మళీళ్ ఏదో అనుమానం వచిచ్ంది.  
“కానీ, సినిమాలోల్ పెళిళ్కొడుకో పెళిళ్కూతురో ఒకక్రే జంపై పోతారు కదా. మరి మనిదద్రోల్ ఎవరం 

జంపవుదాం.” 
“వాళల్లాగే మనవూ చేసేత్ ఇంక మన గొపేప్వుందీ! ఇదద్రం జంపై పోదాం.”  
“అయినా పెళిళ్ ఇషట్ం లేనివాళుళ్కదా అలా జంపై పోతారూ. మనిదద్రికీ ఈ పెళిళ్ ఇషట్మేకదా!” 

సందేహించింది పులల్మమ్. 
“ఇషట్మైనా సరే.. మనిదద్రం జంపై పోతే మీవాళూళ్ మావాళూళ్ మనకోసం తెగ వెతికేసి ఖంగారు 

పడిపోతారు. అపుప్డు ఇదద్రం కలిసివచిచ్ సట్యిల గా వాళల్ ముందు నిలబడి, వాళళ్ని ఫూలస్ చేసేసేవని చెపాద్ం.. భలే 
వుంటుంది.” 

వెంగళపప్ చెపిప్న అవిడియా భలే నచేచ్సింది పులల్మమ్కి. ఎగిరిగంతేసినంత పనేచ్సింది. 
వెంటనే “డివీవ్ డివీవ్ డివివ్టట్ం...నువవ్ంటేనే నాకిషట్ం..” అంటూ పాడుతూ, డానుస్ చేసి, వీడియోతీసి 

వెంగళపప్కి వాటస్ప లో పంపేసింది.  
“డీడికక్ందీ అదృషట్ం.. గటెట్కిక్ందీ మన కషట్ం..” అంటూ వెంగళపప్ కూడా దీటుగా పాటపాడి, డానుస్ 

చేసి, వీడియోతీసి పులల్మమ్కి పంపేసేడు.  
ఇదద్రూ కలిసి వాళళ్ అవిడియాకి తగగ్ పాల్న వేసుకునాన్రు. ఒకటికి రెండుసారుల్ ఆ పాల్న తిరగేసి, 

మరగేసేరు. లొసుగులు కనిపిసేత్ సరిదిదుద్కునాన్రు. మొతత్ం రెడీ చేసేసుకునాన్రు.  
 తెలాల్రితే పెళిళ్. ఆ రాతిర్ అచచ్ం సినిమాలో హీరోయిన లాగా పులల్మమ్ ఒక చినన్ బేగ లో అలమారోల్ వునన్ 

తన చీరలు రెండు పడేసింది. డార్యర లాగి కనపడడ్ నోటల్కటట్లను అలవోకగా అలా బేగ లోకి విసిరేసింది. బేగ జిప 
మూసి, భుజానికి తగిలించుకుని, మొబైల చేతోత్ పటుట్కుని బాలక్నీలో కొచిచ్ంది. బాలక్నీమీంచి  తన చీర నొకదానిన్ కిందకి 
పడేలా కటిట్, దానిన్ పటుట్కుని కిందకి దిగింది. 

  వెంగళపప్కూడా అదే టైమ కి డార్యర లో వునన్ నోటల్కటట్లను ఓ పదింటిని తన జేబులోల్ కుకుక్కుని, 
మొబైల చేతోత్ పటుట్కుని, కిటికీలోంచి లాఘవంగా బైట కొచిచ్ శబద్ం చెయయ్కుండా కాంపౌండ వాల ని సమీపించి, 
వీరోచితంగా ఏడడుగుల కాంపౌడ వాల కషట్పడి యెకిక్ రోడుడ్ మీదకి అతి లాఘవంగా దూకేడు.  
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కానీ అదేంటో ఇదద్రూ కాసత్ సదుద్కుని తలలెతిత్ చూసేటపప్టికి ఇంటోల్ పెళిళ్కొచిచ్న బంధుజనంతో సహా 
ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ వీళళ్వైపు పరుగెతుత్కొసూత్ కనిపించేరు.  

పిచిచ్పులల్మమ్, వెరిర్వెంగళపప్ వాళల్ందరీన్ చూసి తెలల్బోయేరు. ఇంత రహసయ్ంగా జంప జిలానీ అవుతునన్ 
సంగతి వాళల్కెలా తెలిస్ందో వీళళ్కసస్లు అరధ్ం కాలేదు.   

“చేసిన నిరావ్కం చాలూ, ఇంక ఇంటోల్కి పదండి” అంటూ పెదద్లు ఇదద్రీన్నాలుగు కూకలేసి ఇంటోల్కి 
తీసికెడుతుంటే వెంగళపప్ నెమమ్దిగా పకక్నునన్ నానన్మమ్ నడిగేడు.. 

“నానన్మామ్, మేమిలా జంపై పోతునాన్మని మీకందరికీ ఎలా తెలిసిందీ!” అంటూ. 
“హోరి వెరిర్నాగనాన్.. మీరిదద్రూ అలా జంపై పోతూ వీడియో తీసుకుంటూ, అలవాటు పర్కారం ఆ లైవ 

వీడియోని అదేదో వాటస్ప ట అందులోకి పంపించేరుట. అందుకే మీరు నేల మీద కాలు ఆనేచ్లోపల అందరం 
అకక్డునాన్ం.” అంటూ అలవాటుగా వెరిర్వెంగళపప్కి కిలో లడూడ్లు దిషిట్ తీసి పడేసింది.  

తెలాల్రేక అంగరంగవైభవంగా అలంకరించిన పెళిళ్వేదిక మీద పిచిచ్పులల్మమ్, వెరిర్వెంగళపప్ మొబైల లో 
“డివీవ్ డివీవ్ డివివ్టట్ం...నువవ్ంటేనే నాకిషట్ం.. డీడికక్ందీ అదృషట్ం.. గటెట్కిక్ందీ మన కషట్ం..” అనే పాట హై సౌండ లో 
పెటేట్సుకుని ఊగిపోతూ డానుస్లు చెయయ్డం మొదలెటేట్రు.  

అది చూసి పందిటోల్ అందరూ నవువ్కుంటూంటే, అదుగో అపుప్డే ఇదద్రి మేనమావల మధాయ్ ఈ 
సంభాషణ జరిగింది.  

“మా  వెంగళపప్కి చినన్పుప్డు వేపకాయంత వెరేర్ వుండేదండి. ఈ మధేయ్ అది కాసాత్ పుచచ్కాయ సైజుకి 
మారింది.” 

పెళిళ్పందిటోల్ కూరుచ్నన్ వెంగళపప్ మేనమావ ఆడపెళిళ్వారితో చెపేప్డు.  
“మా పులేల్శవ్రికీ అంతేనండి.. చినన్పుడు సూదిబెజజ్మంతేనండీ.. ఇదిగో పెదద్యేకే యిలా దబబ్నంసైజుకి 

వచేచ్సింది..” 
అకక్డే కూరుచ్నన్ పులల్మమ్ మేనమావ మగపెళిళ్వారితో మాట కలిపేడు.  
వీళిళ్దద్రి మాటలూ వినన్ ఆ ఊళోళ్ పెదద్లు “దొందూ దొందే..” అనుకుంటూ పగలబడి నవువ్కునాన్రు. 
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