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   కలచ్ర్కలచ్ర్ అంటేఅంటే!!??            
బుజిజ్పండు అమెరికాలో పుటిట్ పెరుగుతునన్ తెలుగు కు డు. డి బుజిజ్పొటట్లో ఎపుప్డూ ఎనోన్ సందే లు. 
తెలుగుతనం కాపాడుకో లనుకునే అమామ్, నానాన్ - బయట ఎకక్డి కెళిళ్నా ధ జాతుల పిలల్లతో  
సహ సం, మధయ్ మధయ్లో సంసక్ృతీ సం దాయం అంటూ అమామ్ నానన్లు తీ కెళేళ్ కారయ్ మాలూ.. ర  
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్ ంతలూ డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి 

మీకోసం!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
        “భారగ్వి ఆంటీ డాన్స్ ం చేయిసుత్ నాన్రట, నువువ్ కూడా పారిట్సిపేట్ చేసాత్ వని చెపాప్ను పండూ”  

కొడుకుతో చెపిప్ంది భారగ్వి. 
“హూ ఎల్స్ ఆర్  డూయింగ్ ఇట్?”   
“నీ ండ్స్ శెలౖేష్, పర్వీణ్, అభి, సీవ్టీ, యామిని” 
“గాళ్స్ టూ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.  
“ఆ... అమమ్యిలు కూడా” 
“ఐ డోంట్ వాంట్ టు డాన్స్ విత్ గాళ్స్”    
“అలా అనకూడదు నానాన్, అందరూ కలసి చేసేత్నే బావుంటుంది.” 
“ఓ...కే” అయిషట్ ంగా ఒపుప్కునాన్డు. 
శనివారం బుజిజ్పండు, వెషౖణ్వి, భారగ్వి వాళళ్ ఇంటికి వెళేళ్సరికి మిగిలిన వాళుళ్ అపప్టికే వచిచ్ వునాన్రు.      
“కిడ్స్, మీకోసం మంచి పాట సెలెక్ట్ చేశాను” చెపిప్ంది భారగ్వి. 
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“ఈజ్ ఇట్ మహేష్ బాబూ’స్ సాంగ్?” అడిగింది రమయ్.  
“ఇట్’స్ నాట్ మహేష్ బాబు’స్ సాంగ్, హిజ్ డాడ్’స్ సాంగ్” 
“హా.....” పిలల్లందరూ ఒకక్సారి నిటూట్ రాచ్రు.  
“కనాయ్కుమారి మీనాకుమారి, నవారు మంచం నెలూల్ రే, కెవువ్ కేక, రింగా రింగా ఈ పాటలనీన్ ఆ డీ 

తీసేసుకునాన్రట. అందుకని కొంచెం ండ్ మారుదాద్ మని పాత పాట సెలెక్ట్ చేసాను” అని పెదద్వాళళ్తో చెపిప్, పిలల్ల వెపౖు తిరిగి “ఇది 
చాలా బావుంటుంది, మీకా వీడియో చూపిసాత్ ను” అంటూ ‘గుంతలకడి గుంతలకడి గుంతలకడి గుమమ్’ పాట యుటూయ్బ్ లో 
పెటిట్ంది భారగ్వి. పిలల్లో గంట డాన్స్ నేరుచ్కునాన్క పండును తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది వెషౖణ్వి.  

కారు ఆగిన వెంటనే కిందకు దూకి అకక్కోసం తు న లోపలకు పరిగెతాత్ డు పండు. తన గదిలో కూరుచ్ని హోమ్ వర్క్ 
చేసూత్  వుంది పర్తూయ్ష.  

“అకాక్ అకాక్... గెస్ వాట్?” అంటూ పర్తూయ్ష ఏమౖెనా చెపుత్ ందేమోనని ఆగాడు.  
పుసత్కంలోనుంచి తల పెకౖెతిత్ “వాట్ పండూ?” అంది.  
“వు విల్ బి డానిస్ంగ్ టుఎ సాంగ్.” 
“వాట్ సాంగ్?” 
“ఆ...ఆ...ఐ ఫరాగ్ ట్ ద సాంగ్, బట్ ఆల్ వుయ్ హావ్ టు డు ఈజ్ ఎకస్ర్ సెజ్ౖ అండ్ ఛేజింగ్ ది గాళ్స్”  
“ఛేజింగ్ ద గాళ్స్...వాట్ కెంౖడ్ ఆఫ్ డాన్స్ ఈజ్ దట్?” ఆశచ్రయ్పోయింది.  
“ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ ఫన్” భుజాలెగరేసాడు.  
పర్తి బుధవారం ఒక అరగంట కీట్స్ ఒక గంట ఆటలు, శనివారం అయితే ఏకంగా మూడు నాలుగు గంటలు ఆటలే 

ఆటలు. పండుకు డాన్స్ కీట్స్ లు చాలా నచాచ్యి.  
“పండూ ఇవాళ స్ రిహారిస్ల్. ఈ స్ వేసుకో” అంటూ నారింజ రంగు పేంటు, తెలల్ని మాక్ నెక్ ఫుల్ హాండ్స్ టీ 

షర్ట్ ఇచిచ్ంది వెషౖణ్వి. ఆ షర్ట్ మీద అకక్డకక్డా ఆకుపచచ్రంగు అతుకులు వేసి దానిమీద తళుకులు అంటించి వునాన్యి. దానిన్ 
చూడగానే మొహం చిటిల్ంచాడు పండు.  

“ఐ డోంట్ లెక్ౖ దిస్ స్.” అంటూ వాళళ్ అమమ్ దగగ్రనుండి దూరంగా వెళాళ్డు.  
“డర్స్ కలర్ ఫుల్ గా...ఇంత బావుంటే నీకెందుకు నచచ్లేదు?” అంటూ వాడి వెనకే వెళిళ్ంది వెషౖణ్వి.  
“అది చాలా వియర్డ్ గా వుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేర్ ఇట్”. సోఫా వెనుక దాకుక్నాన్డు. 
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“చాలా బావుంది. వీడియోలో చూళాళ్...ఆ సినిమాలో హీరో కూడా ఇలాంటిదే వేసుకునాన్డు. ఈ డర్స్ కోసం ఎనిన్ 
షాపులు తిరిగానో తెలుసా. కావలసిన షరుట్  దొరకక్పోతే తెలల్ షర్ట్ తీసుకుని ఇవనీన్ నేనే కుటాట్ ను కూడానూ... పీల్జ్ బంగారూ 
వేసుకోమామ్” అంటూ బతిమలాడుతూ ఆ స్ వేసింది వెషౖణ్వి.  

“ఇట్ ఈజ్ టూ హాట్ అమామ్” ఏడుపు మొదలుపెటాట్ డు. ఈలోగా భారగ్వి నుండి ఫోన్ వచిచ్ంది. వెషౖణ్వి 
మాటాల్ డుతూనే గదిలోకి వెళిళ్ పండు రోజూ వేసుకునే బటట్లు తీసుకుని వచిచ్ంది.  

“పండూ ఇవాళ స్ రిహారస్ల్ కానిస్ల్ అట” అంటూ నీరసంగా సోఫాలో కూరుచ్ంది.  
“ఎస్...” అని అరుసూత్  పండు అమమ్ చేతిలో బటట్లు తీసుకునాన్డు. ఈ సంభాషణ అంతా వింటునన్ పర్సాద్ 

“ఏమౖెంది... ఎందుకు కానిస్ల్ అయిందిట” అని అడిగాడు.  
మన కలచ్ర్ కి సంబంధించిన కారయ్కర్మాలు ఉంటే బావుంటుందని అసోసియేషన్ వాళుళ్ ఫోన్ చేశారట్.”  
“అమమ్యయ్ ఇక ఈ రికారిడ్ంగ్ డాన్స్ ఆపేసాత్ రనన్మాట. ఈసారి కొంచెం మంచి పాట చూడండి.” ఉతాస్హంగా 

చెపాప్డు పర్సాద్, 
“ఈ పాట అలాగే వుంచి పిలల్ల డర్స్ మారుసాత్ నంది భారగ్వి. మీ కాటన్ పంచె, పర్తూయ్ష ఎరుపు కురాత్  

తీసుకురమమ్ంది” అంటూ పండును తీసుకుని బయటకు వెళిళ్ంది. 
భారగ్వి వాళిళ్ంటికి వెళళ్గానే పండుకు పంచె కటిట్ ంది వెషౖణ్వి. పేంట్ లాగే ఉండి కొంచెం వదులుగా ఉండంతో వాడికి 

కూడా నచిచ్ందది.  
“అమామ్ ఇదేo డర్స్?” అదద్ంలో చూసుకుంటూ అడిగాడు. 
“దీనిన్ పంచె అంటారు నానాన్. ఇది ఇండియన్ డిషనల్ డర్స్” 
“అంటే?”  
“ఇండియాలో వాళుళ్ వేసుకునే డర్స్” వివరించింది.  
“ఇండియాలో పీపుల్ రోజూ ఇలాంటి డర్సేస్ వేసుకుంటారనన్మాట” అనుకునాన్డు పండు.     
ఓ రోజు ఉదయం పండు క్ ఫాస్ట్  టేబుల్ దగగ్రకు రాగానే వెషౖణ్వి “ఇవాళ ‘ఉగాది’ పండుగ నానాన్, ముందీ ఉగాది 

పచచ్డి తిని తరువాత సీరియల్ తిను” అంటూ సూప్నోత్  కొంచెం పచచ్డి పెటిట్ంది. బెలల్ం ఎకుక్వేసిందేమో తియయ్గా ఉందది. 
మరికొంచెం కావాలని అడిగి పెటిట్ంచుకుని తిని సూక్లుకు వెళిళ్పోయాడు పండు. ఆ వచేచ్ శనివారమే తెలుగు అసోసియేషన్ వారు 
వేడుకగా చేసుత్ నన్ ‘ఉగాది’ పండుగ.  
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శనివారం సాయంతర్౦ వేడుకలు జరిగే పర్దేశానికి వెళుతుండగా “నానాన్ ఇట్స్ ఆ డీ  ఓ కాల్ క్” కంగారుగా చెపాప్డు 
పండు. “ఏం ఫరవాలేదు నానాన్ మ్స్ ఓ గంట ఆలసయ్ంగానే మొదలౌతాయి” చెపాప్డు పర్సాద్. కారు దిగి లోపలకు వెళళ్గానే 
అందంగా అలంకరించిన టేబుల్ వెనుక ముగుగ్ రు అమామ్యిలు నవువ్తూ సావ్గతం పలికారు. ఒకమామ్యి వీరిమీద పనీన్రు చలిల్ంది. 
తన చేతిమీద పడిన నీళళ్ను తుడిచేసుకునాన్డు పండు.  

“పండూ సెమ్ల్ చూడు ఎంత బావుందో?” గుసగుసలాడింది పర్తూయ్ష. చెయయ్ మొహం దగగ్ర పెటుట్ కుని వాసన 
చూసాడు. వాడికా వాసన చాలా నచిచ్ంది. ఈలోగా మరో అమామ్యి వెషౖణ్వికి ఒక పుసత్కం, గులాబి పువువ్ ఇచిచ్ంది. తనకూ 
ఇసుత్ ందేమో అనన్టుల్ గా అకక్డే ఆగాడు పండు.  

ఆ అమామ్యి పండును చూసి “హి ఈజ్ సో కూయ్ట్” అని నవివ్ంది కాని ఏమీ ఇవవ్లేదు. ఆ అమామ్యి తననలా 
అనడం అసస్లు నచచ్లేదు వాడికి. మరో అమామ్యి పర్సాద్ కి రెండు బాండ్ లు ఇచిచ్ంది.  

పండు తనకు బాండ్ ఇవవ్మనన్టుల్ గా చెయయ్ చాపాడు కాని ఆ అమామ్యి “ఓనీల్ ఫర్ అడల్ట్  “ అని మొహమాటం 
లేకుండా చెపేప్సింది. “నాట్ ఫెయిర్” అనుకుని అమమ్ చేతిలోని పుసత్కం తీసుకుని చూసాడు. ముఖ చితర్ం మీద వేసిన బొమమ్ వాడికి 
చాలా నచిచ్ంది. పెనౖ రాసునన్ దానిన్ చదవడానికి పర్యతిన్చాడు, వాడికి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. పుసత్కం లోపలి పేజీలోల్  చూసాడు. 
అకక్డకక్డా బొమమ్లు, కొనిన్ కారూట్ న్స్ కనిపించాయి, కాని అనీన్ తెలియని అకష్రాలే వునాన్యి.  

“నానాన్ ..ఐ కుడుంట్ రీడ్ దిస్. వాట్ ఆర్ దీజ్? అకష్రాలను చూపిసూత్  అడిగాడు.  
“అవి తెలుగు లెటర్స్ పండూ”  
మళీళ్ చదవడానికి పర్యతిన్ంచాడు. అరధ్ం కాలేదు. “వాట్స్ ఇన్ హియర్?” వేలు పెటిట్  చూపించాడు. 
“‘వాహిని’...ఈ మగజెన్ౖ పేరు” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
ఓ తెలుగులో లెటర్స్ ఉంటాయా...అనుకుంటూ మళీళ్ ఆ పుసత్కం వెపౖు చూశాడు. ఆ అకష్రాలేంటో నేరుచ్కోవాలనన్ 

ఆసకి త్ కలిగింది వాడికి.    
అకక్డనుండి వెళుత్ ంటే ఒక టేబుల్ మీద లో చినన్ చినన్ గాల్ సులు పెటుట్ నాన్యి. వాటిలో ఏదో చికక్ని పదారధ్ం ఉంది. 

“ఉగాది పచచ్డి తీసుకుంటారా?” ఆ టేబుల్ దగగ్రునన్ అమామ్యి అడిగింది. వెషౖణ్వి, పర్సాద్ చెరో గాల్ సు తీసుకునాన్రు. ఆ అమామ్యి 
పిలల్లకు కూడా రెండు గాల్ సులు ఇవవ్బోయింది. “ నో థాంక్స్” అని చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. పండు గాల్ సు తీసుకుని సందేహంగా దానివెపౖు 
చూసూత్  కొంచెం రుచి చూశాడు.  

“యాక్ అమామ్ ఏం బాలా...”   
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             @|æÁ˝Ÿ  2013  

5   అమెరికా బుజిజ్పండు

టేబుల్ దగగ్రునన్మామ్యి ఏదో పనునన్టుల్  తవ్రతవ్రగా అకక్డినుండి వెళిళ్పోయింది. వెషౖణ్వి వాడివెపౖు కొంచెం కోపంగా 
చూసూత్  “పండూ అలా అనొచాచ్..” అంది.  

“నిజం అమామ్ యకీక్గా ఉంది” 
“అలా చెపప్డం నెస్ౖ కాదు.” అంటూ వాడి చెయయ్ పటుట్ కుని ముందుకు తీసుకుని వెళిళ్ంది.  
“వాడు చెపిప్ంది కూడా నిజమేగా” నవావ్డు పర్సాద్.   
“మీరూరుకోండి పిలల్లకు చెపాప్లిస్ంది పోయి....” అంటూ ఈ లోగా ఆడిటోరియం  కనిపించడంతో గేటు 

ముందునన్తనికి తన చేతికి వునన్ బాండ్ చూపించింది.  
నలుగురూ లోపలకు వెళిళ్ చీకటిలో తడుముకుంటూ ఖాళీగా ఉనన్ కురీచ్లోల్  కూరుచ్నాన్రు.  వేదిక మీద వునన్తను 

తెలుగు భాష, సంస తి గురించి ఇంగీల్షులో వివరిసుత్ నాన్డు.  
“అమామ్ ఆ అంకుల్ కి తెలుగు రాదా?” అడిగాడు పండు.  
“ష్...” అంటూ మాటాల్ డవదద్నన్టుల్ గా సెగౖ చేసింది వెషౖణ్వి.  
తరువాత కారయ్కర్మం పిలల్లు డాన్స్.  ఫోటోలు, వీడియో తీసుత్ నన్వాళుళ్ ముందు నిలబడడంతో పండుకు వేదిక 

కనిపించడం లేదు. లేచి నిలబడాడ్ డు. వెనుక వునన్ వాళళ్కు కనిపించదని పర్సాద్ వాడిని కూరోచ్బెటాట్ డు. కురీచ్లో కూరుచ్ని తల బాగా 
వెనకిక్ వంచి చూశాడు. వెనుక గోడనుండి ఒక వెలుగు వసూత్ వుండడం చూసి అది ఎకక్డవరకూ వెళుతుందో గమనించాడు. ఆ 
కాంతిపుంజానిన్ అందులో మెరుసూత్ నన్ చినన్చినన్ వెలుగు కణాలిన్ చూసూత్  కూరుచ్నాన్డు.  

“పండూ లుక్ రామ్, ల ణ్, సీత ఆర్ ఆన్ ది సేట్జి” మెలల్గా చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. పండు కురీచ్లో ముందుకు వంగి 
ఆసకి త్గా చూసాడు. కథలోల్  వాళుళ్ అలా వేదిక మీద కనిపించంతో వాడికి చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది. వాళేళ్౦ మాటాల్ డుతునాన్రో పండుకు 
అసస్లు అరధ్ం కాలేదు.  

“నానాన్ వాళుళ్ ఏ లాంగేవ్జ్ మాటాల్ డుతునాన్రు? అడిగాడు పండు.  
“తెలుగే పండూ”  
పండుకు నమమ్కం కలగలా. నానన్ వేపు చూసి మళీళ్ జాగర్తత్గా వినాన్డు, అయినా అరధ్ం కాలేదు. అటూ ఇటూ 

చూసాడు అందరూ నిశశ్బద్ంగా చూసుత్ నాన్రు. జేబులోంచి మెలల్గా చక్ లెట్ తీసి తింటూ రేపర్ ను గుండర్ంగా చుటట్డం మొదలెటాట్ డు. 
చపప్టల్ శబద్ం వినిపించి తనూ చపప్టుల్  కొటాట్ డు. “చాలా బావుంది కదూ” అడిగింది వెషౖణ్వి. చేతిలోని రేపర్ వెపౖు చూసి అవుననన్టుల్ గా 
తల ఊపాడు. గటిట్గా విజిల్స్, అరుపులు వినిపించడంతో ఎకక్డా అని చూశాడు. కొంతమంది కురీచ్లోల్  నిలబడి ఉతాస్హంగా 
అరుసుత్ నాన్రు. పెదద్వాళుళ్ అలా అలల్రి చేయడం చాలా కొతత్గా అనిపించింది వాడికి. వాళుళ్ చూసుత్ నన్వెపౖు చూశాడు. అకక్డో అమామ్యి 
చేయి ఊపుతూ ఉంది. ఆ అమామ్యి ఏదో పాటకు డాన్స్ మొదలెటిట్ంది.  
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“అమామ్ ఆ అమామ్యి షేం షేం బటట్లు వేసుకుంది” వెషౖణ్వికి చెవిలో చెపాప్డు.  
“ష్...అలా అనకూడదు. ఆ అమామ్యి పెదద్ హీరోయిన్ ఇండియా నుండి వచిచ్ంది.” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
పండుకేమీ నచచ్లేదా అమామ్యి. అమమ్ సెల్ ఫోన్ తీసుకొని ఆడుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు. ఆట పూరత్యి తల 

పెకౖెతేత్సరికి వేదిక నిండుగా కనిపించింది.   
“అకాక్ లుక్ దేర్ ఆర్ సోమెని పీపుల్ ఆన్ ది సేట్జ్ ” పర్తూయ్ష వెపౖు తిరిగి మెలల్గా చెపాప్డు. 
“లుక్ ఎట్ దెయిర్ కాసూట్ మ్స్” అంతే మెలల్గా చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
“దే లుక్ సో ఫనీన్” అంటూ నవావ్డు. 
“ఐ థింక్ దే ఆర్ కూల్” 
పసుపు రంగు పంచె కటుట్ కునన్తను మౖెక్ తీసుకుని “మేక తోకకు మేక తోక మేకకు తోక మేక తోకామేక” అంటూ 

పదయ్ం పాడడం మొదలు పెటాట్ డు.   
“దట్ అంకుల్ ఫరాగ్ ట్ హిజ్ లెన్ౖస్, హి కెన్ ఓనీల్ రిమెంబర్ గోట్ అండ్ టెల్ౖ” చెపాప్డు పండు. కిసుకుక్న నవావ్రు 

పకక్నెవరో.  
పండును తీసుకుని బయటకు వచాచ్డు పర్సాద్. ఇదద్రూ అకక్డునన్ సాట్ ల్స్ చూసూత్  నడుసుత్ నాన్రు. రెడ్ స్ సాట్ ల్ 

దగగ్రకు రాగానే ఆ సాట్ లతను రక త్దానం గురించి వివరించాడు. పర్సాదు పెన్ తీసుకుని ఒక కాగితం మీద తన వివరాలు రాయడం 
మొదలుపెటాట్ డు. 

“కెన్ ఐ హావ్ ఎ పెన్ టూ?” అడిగాడు పండు.  
“వె ౖనాట్... టేక్ ఇట్” ఇచాచ్డతను.  
“గివ్ మీ ది పేపర్, ఐ ఇల్ రెట్ౖ డౌన్ మౖె డీటెయిల్స్” అనగానే ఆ సాట్ లతను, పర్సాద్ ఇదద్రూ నవావ్రు. వాళెళ్ందుకు 

నవావ్రో అరధ్ం కాలేదు పండుకు. చినన్బోయిన పండు మొహం చూసూత్  పెదద్వాళేళ్ రక త్దానం చెయాయ్లని చెపాప్డు పర్సాద్. “నాట్ 
ఫెయిర్” అనుకునాన్డు పండు. “తవ్రగా పెదద్యిపోవాలనీ, అపుప్డు పిలల్లిన్ చూసి అసస్లు నవవ్కూడదని” అని కూడా అనుకునాన్డు. 
ఈలోగా పర్వీణ్, శెలౖేష్ కనిపించారు వాడికి. పెదద్వాళుళ్ మాటాల్ డుకుంటుండగా పిలల్లు ముగుగ్ రూ పకక్నే ఉనన్ పెదద్ సాట్ ల్ దగగ్రకు 
వెళాళ్రు. అకక్డో పకక్ సాట్ ండ్స్ కి రంగు రంగుల బటట్లు వేలాడదీసి ఉనాన్యి. ఇంకో వెపౖు టేబుల్ మీద వరుసగా కొనిన్ బొమమ్లునాన్యి.  

“లుక్ లుక్... దేర్ ఈజ్ తొండం గాడ్” అరిచాడు పర్వీణ్.  
“తోక గాడ్ టూ...” ఆసకి త్గా చూసూత్  చెపాప్డు శెలౖేష్.  
“ఐ సి ఫూల్ ట్ గాడ్ అండ్ సేన్క్ గాడ్” చపప్టుల్  కొటాట్ డు పండు.  
వీళళ్ ముగుగ్ రి మాటలు విని షాపతను నవవ్డంతో కొంచెం కోపంగా చూసాడు పండు.   
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“కిడ్స్ డినన్ర్ టెంౖ, లెట్స్ గో టు ది డెనౖింగ్ హాల్” అంటూ వెషౖణ్వి పిలవడంతో ముగుగ్ రూ పెదద్వాళళ్ను 

అనుసరించారు. డెనౖింగ్ హాల్ దగగ్ర లెన్ౖస్ చాలా పెదద్గా వునాన్యి. తకుక్వగా ఉనన్ లెనౖుల్  చూసుకోవడంతో మూడు కుటుంబాల వారు 
వేరెపౖోయారు. పిలల్లిదద్రినీ ఖాళీగా ఉనన్ టేబుల్ దగగ్ర కూరోచ్బెటిట్  వెషౖణ్వి, పర్సాద్ లెనౖోల్  నిలబడి తందూరి చికెన్, మటట్న్ బిరాయ్నీ 
తీసుకొచాచ్రు. 

“అమామ్ ఇవాళ పండుగ చేసుకుంటునాన్ం కదా” అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“అవునాన్నాన్ తవ్రగా తినండి. డినన్ర్ తరువాత మీ ం ఉంది” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
“మరి...పండుగ రోజు నాన్ వెజ్ తినకూడదుగా” పేల్ట్ లో ఉనన్ పదారాధ్ లను చూసూత్  అడిగింది. పండు చికెన్ 

తీసుకోబోయి సందేహంగా నానన్ వెపౖు చూసాడు.  
“ఇవాళ అసలు పండుగ కాదుగా తినొచుచ్” చెపాప్డు పర్సాద్.  
అందరూ భోజనం చేసాక “మీరు లోపలకు వెళిళ్ కూరోచ్ండి మేము న్ రూమ్ కి వెళాత్ ం. వీడియో తీయడం 

మరచిపోకండి” పర్సాద్ కి జాగర్తత్లు చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. ‘ న్ రూమ్....సేంజ్’ అనుకుంటూ అమమ్ను అనుసరిచాడు పండు. వాడు 
ఊహించినటుల్ గా ఆ గది పచచ్గా లేదు. అమమ్ ‘ న్ రూమ్’ అని ఎందుకనన్దో అరధ్ం కాలేదు వాడికి. ఆ గదిలో వునన్ వాళళ్ందరూ వేరే 
గర్హం నుండి వచిచ్నటుల్  వింతగా కనిపించారు వాడికి. కొంతమంది అమామ్యిలు పసుపు రంగు చీరలు కటుట్ కుని మొహానికి పసుపు 
పూసుకుని పెదద్బొటుట్  పెటుట్ కుని చేతిలో కొమమ్లు పటుట్ కుని తిరుగుతునాన్రు. ఇంకొంతమంది పిలల్లు తళతళ మెరిసే బటట్లు వేసుకుని 
హానికి మేకప్ వేసుకుంటునాన్రు. పండుకు పంచె కటిట్ , కురాత్ వేసి నడుము చుటూట్  ఓ చునీన్, తలకు మరో చునీన్ కటిట్ ంది వెషౖణ్వి.  

“మన ం టెంౖ అవుతోంది, సేట్జ్ దగగ్రకు వెళాద్ మా?” అంటూ భారగ్వి రావడంతో సరేననన్టుల్ గా తలూపింది 
వెషౖణ్వి.  

“అమామ్...” మెలల్గా పిలిచాడు పండు.  
“ఏంటి నానాన్?” అంది. చెవిలో చెపాప్లనన్టుల్ గా సెగౖ చేసాడు. కిందకు ఒంగింది. 
“ఐ నీడ్ టు గో టు ది రెస్ట్  రూమ్”  
“ఇపుప్డా...ఇంకాసేపటోల్  ం మొదలవబోతుంది” అంటూ, “భారగ్వీ, మీరు సేట్జ్ దగగ్ర ఉండండి మేము 5 

నిముషాలలో వచేచ్సాత్ ం” అంటూ పండు చెయియ్ పటుట్ కుని రెస్ట్  రూమ్ వెపౖు పరిగెతిత్నటుల్ గా తీసుకెళిళ్ంది.  
వెషౖణ్వి వాడికి మళీళ్ పంచె కటిట్  అపప్టికే వేదిక మీద నిలుచుని వునన్ వాడి సేన్హితుల దగగ్రకు పంపించింది. తెర 

తీశాక పండుకు ఎదురుగా చీకటి తపప్ ఏమీ కనిపించలేదు. తామెకక్డునాన్రో అరధ్ం కాలేదు వాడికి. ఈలోగా వాళుళ్ డాన్స్ నేరుచ్కునన్ 
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పాట వినిపించడంతో దాని కనుగుణంగా డాన్స్ చెయయ్డం మొదలెటాట్ డు. పూరత్వగానే పెదద్గా చపప్టల్ శబద్ం వినిపించి, చాలా 
సంతోషపడాడ్ డు. రా  పదిగంటలకు వాళళ్ కారు ఇంటి  దారిపటిట్ంది.  

“ఇవాళ మ్స్ బావునాన్యి కదూ” పర్సాద్ వెపౖు చూసూత్  అంది వెషౖణ్వి.  
“ఆ..పిలల్లు చాలా బాగా చేశారు” మెచుచ్కునాన్డు పర్సాద్.  
“ఇలాంటి వాటిలో పారిట్సిపేట్ చేసేత్ పిలల్లకు మన కలచ్ర్, వాలూయ్స్ తెలుసాత్ య్” అంది.  
“అకాక్... వాట్ ఈజ్ ‘కలచ్ర్’?”  అడిగాడు పండు.  
“వేరింగ్ గుడ్ కోల్ త్స్ అండ్ సెల ట్ అవర్ ఫెసిట్వల్స్” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.    
“ఇంకా షేం షేం పాటలకు డాన్స్ చేయడం కూడా” పూరిత్చేశాడు పండు.  
 

(వచేచ్నెలలో బుజిజ్ పండు ఏం కబురుల్  చెబుతాడో..ఎదురు చూత్ ందాం..) 
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రచయి  బాల్ గు : http://themmera.blogspot.com/ 
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