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రివర్
బుజిజ్పండు అమెరికాలో పుటిట్ పెరుగుతునన్ తెలుగు కు డు.

ంతా
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..
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్

ంతలూ

ర

డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి

మీకోసం!

“అమామ్

పెటేట్ శా౦, నెక్స్ట్ ఆరన్మెంట్స్. నువువ్ కూడా రా” అరిచాడు పండు. ముందు గదిలో కిటికీ పకక్న పచచ్గా

ఏడడుగుల ఎతుత్లో ఠీవిగా ఉంది

స్ మస్

. పెదద్ డబాబ్లోనుండి కాగితాలోల్ చుటిట్ న ఆరన్మెంట్స్ ను హడావిడిగా బయటకు

తీసుత్నాన్రు పర్తూయ్ష, పండు. “జాగర్తత్... జాగర్తత్గా తియయ్ండి. లేకపోతే విరిగిపోతాయి” అంటూ పిలల్ లిన్ హెచచ్రిసుత్నాన్డు పర్సాద్.
వె ౖషణ్వి వచిచ్ వాళళ్ పకక్నే తివాచీ మీద కూరుచ్౦ది.
గుండర్ంగా చుటిట్ న కాగితాలోల్ంచి దబబ్కాయంత లేత నీలం రంగు బంతిని బయటకు తీశాడు పండు. దానిన్ వాళళ్మమ్
మొహం దగగ్ర ఆడిసూత్ “అమామ్ లుక్, మా సూక్లోల్ చేశానిది” అని ఎగురుకుంటూ ఆ బంతిని తీసికెళిళ్ చెటుట్కు తగిలించాడు.
“ఇది నా కిండర్ గారట్ న్ లో మేక్ చేసింది” అంటూ పర్తూయ్ష ఫోటో ం ను చెటుట్కు తగిలించింది.
అందులో ఐదేళళ్ పర్తూయ్ష ఫోటో అరచేయంత సె ౖజులో ఉంది.
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“ఇది నేను మా సూక్ల్ సీ ట్ సోట్ర్ లో బయ్ చేశాను” అంటూ బంగారు రంగు తళుకులతో మెరిసి పోతునన్ శాంతా
కాల్జ్ ని చూపించాడు పండు.
“మా కొలీగ్ లీసా ఇచిచ్ందిది” మరో ఫోటో ఆరన్మెంట్ బయటకు తీశాడు పర్సాద్.
అందులో ఉనన్పిలల్ లిదద్ రి జుటుట్ రాగి రంగులో ఉంది.
“ఇది మనం ‘లేక్ టాహో’ వెళిళ్నపుప్డు తెచిచ్ంది కదూ!” ఓ చినన్ ఏంజల్ ను చూపించింది వె ౖషణ్వి.
అలా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ అనిన్ ఆరన్మెంట్స్ చెటుట్కు తగిలించేశారు. చివరగా లె ౖట్స్ పెటిట్ సివ్చ్ ఆన్ చెయయ్గానే పచచ్ని
చెటుట్, ఎరుపు, తెలుపు లె ౖటల్ తో వెలిగిపోతూ, ఆరన్మెంట్స్ తో నిండుగా ఉంది.
“చాలా కషట్పడాడ్రు, ఇక లంచ్ చేదాద్ం రండి”. కింద పడిన కాగితాలనీన్ సరిచేసి వాటిని డబాబ్లో పెడూ
త్ చెపిప్ంది
వె ౖషణ్వి. భోజనాలు పూరత్వగానే అకాక్, తముమ్డూ ఒక గదిలోకి చేరారు.
“వాట్ డు వుయ్ డు నౌ?” అడిగాడు పండు.
అపప్టికే పుసత్కంలోని కాగితం స న చింపుతునన్ పర్తూయ్ష “వుయ్ విల్ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఫర్ శాంతా” అని చెపూత్
“ఔ..చ్” అని అరచింది.
“ఆర్ యు ఓకే?” కంగారుగా అడిగాడు.
“యా, ఐ యాం ఫెన్,
ౖ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ పేపర్ కట్” వేలు చూపించింది. తానో కాగితం తీసుకుని తముమ్డికొకటి ఇచిచ్ంది.

“అకాక్ ఐ నీడ్ నె ౖన్ మోర్” అడిగాడు పండు.

“అనెన్ందుకు పండూ?“ అపుప్డే గదిలోకి వచిచ్న వె ౖషణ్వి ఆశచ్రయ్౦గా అడిగింది.
“మే బీ హి విల్ హావ్ ఎ లాంగ్ లిస్ట్ ” కాగితాలు బరబరా చింపుతూ చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.
“అనిన్ గిఫ్ట్ శాంతా కాల్జ్ మొయయ్లేడు నానాన్” చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి.

“ఐ నో అమామ్. శాంతా పాపం ఓల్డ్ కదా. ఓల్డ్ పీపుల్ కి సె ౖట్ ఉంటుంది. చినన్ లెటర్స్ రాసేత్ శాంతాకు కనిపించదు.
పెదద్ పెదద్ లెటర్స్ రాసాత్ను.”
నవివ్ంది వె ౖషణ్వి. “సరే అలాగే పెదద్ అకష్రాలలోనే రాయి”.
“అమామ్, అసలు శాంతా ఎలా వసాత్డు?”
“ఫెర్ౖ పేల్ స్ లో నుండి”

“అంత పెదద్ శాంతా బులిల్ ఫెర్ౖ పేల్ స్ లో ఎలా సరిపోతాడు?”
“మాజిక్ పండూ” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.
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“మరీ...మరి, తన కార్ ఎకక్డ పార్క్ చేసాత్డు?”
“అదీ మాజికేక్”
“శాంతా మనిటోల్నే ఉంటే బావుంటుంది. మనకి ఏం కావాలంటే అది మాజిక్ చేసి తెపిప్ంచేసాత్డు” ఆశగా చెపాప్డు.
“మన దగగ్రే ఉంటే నీలాంటి పిలల్ లందరికీ గిఫ్ట్ ఎవరిసాత్రు?”
“దట్స్
వె ౖషణ్వి.

” ఒపుప్కునాన్డు పండు.

“అందుకే శాంతా తనింటోల్నే ఉండి మీకు స్ మస్ కి గిఫ్ట్ తీసుకుని వసాత్డు.” అంటూ అకక్డనుండి వెళిళ్పోయింది
పర్తూయ్ష కాగితం మీద చకా చకా రాసుత్ంటే ఆసకి త్గా చూశాడు పండు. ‘డాకట్ ర్ ప్’ పెన్, ‘డె ౖరీ ఆఫ్ ఎ వి౦పీ కిడ్,

హార్డ్ లక్’, పింక్ షూస్, బిగ్ పిలోల్...“నో పండూ అలా చూడకూడదు” అంటూ వాడికి కనిపించకుండా పేపర్ పకక్కు పటుట్కుని వెళిళ్
మంచం మీద కూరుచ్ంది.
పండు పెనిస్ల్ తీసుకుని కాగితం మీద ఒక గీత గీయగానే దానికి పెదద్ చిలిల్ పడింది. ఆ కాగితం తీసేసి మరో కాగితం
తీసుకుని దాని కింద పుసత్కం వతుత్ పెటిట్ రాయడం మొదలెటాట్డు. ముందుగా ఒకటి వేసి ‘షుగర్ లెస్ కేరమెల్’ అని రాశాడు. నినన్
పండు ఐస్ ం లోకి కేరమెల్ వేయమంటే వాళళ్మమ్ వేయలేదు. పె ౖగా “టూ మచ్ షుగర్స్ పండూ, ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్” అని
కూడా చెపిప్ంది. ఇంతలో ఏదో శబద్ ం వినిపి౦చి, పెనిస్ల్ పకక్న పెటిట్ జాగర్తత్గా విని ఒకుక్దుటన కిటికీ దగగ్రకు పరుగుతీశాడు పండు.
ఓ మోటార్ సె ౖకిల్ రయయ్న వాళళ్ ఇంటి ముందునుండి దూసుకుని పోయింది. అది వీధి మలుపు తిరిగేవరకూ చూసి వెనకిక్ వచిచ్ లిస్ట్
లో ‘మోటార్ సె ౖకిల్ ‘ అని రాశాడు.
పెనిస్ల్ బుగగ్కు ఆనించుకుని ఆలోచనలో పడాడ్డు పండు. సూక్లోల్ షేరింగ్ కోసం ‘శాలీ’ చూపించిన వాళళ్మమ్ వాళళ్
వెడిడ్ ంగ్ ఫోటో, ఇంకా ఆ వేళ వె ౖషణ్వితో జరిగిన సంభాషణ అంతా గురొత్ చిచ్ంది వాడికి.
“అమామ్ నీ వె ౖట్ గౌన్ ఎకక్డుంది?” సూక్ల్ నుండి వసూత్నే అడిగాడు.
“వె ౖట్ గౌనా...అసలు నాకు గౌనే లేదు నానాన్?” చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి.
“అయితే నీకు వెడిడ్ ంగ్ కూడా లేదా?” ఆశచ్రయ్పోయాడు.
“ఫోరా వెధవా, అనీన్ పెదద్ మాటలు మాటాల్డుతునాన్వ్” అంటూ కసురుకుంది.
ఇపుప్డు మూడో అంకె ఎదురుగా ‘వెడిడ్ ంగ్ గౌన్ ఫర్ అమమ్’ అని రాసాడు.
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ఇంతలో పెనిస్ల్ లెడ్ అయిపొయింది. “దిస్ ఈజ్ ది లాస్ట్ ఒన్ పండూ. వు హావ్ నో మోర్” పెనిస్లోల్ లెడ్ వేసూత్
చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. నాలుగో అంకె దగగ్ర ‘ఎ టర్క్ ఫుల్ ఆఫ్ పెనిస్ల్ లెడ్స్’ అని రాసాడు, దానివె ౖపోసారి చూసి పెనిస్ల్ లెడ్స్ కొటేట్ సి

పకక్నే ‘మెకానికల్ పెనిస్ల్స్’ అని రాశాడు.
*

*

*

*

*

ఎవరో బెల్ కొడుతునన్టుల్నాన్రు ‘టింగ్ టింగ్’ మంటూ శబద్ ం వినిపిసోత్ంది, ఆ వెనుకే తలుపు తీసిన చపుప్డు కూడా.
“పండూ, రాయన్ ఈజ్ హియర్” పిలిచింది వె ౖషణ్వి. పండు పేపర్ పకక్న పెటిట్ పరిగెతుత్తూ ముందు గదిలోకి వచాచ్డు.
‘హాయ్ రాయన్” అంటూ వాడిని పలకరించి తన గదిలోకి తీసుకెళాళ్డు. రాయన్ తన జేబులోని ఫోన్ తీసి
చూపించాడు.
“వావ్..డిడ్ యు గెట్ యాన్ ఐ ఫోన్?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు పండు.
“దిస్ ఈజ్ నాట్ మై న్, దిస్ ఈజ్ మై డాడ్స్.”
“కెన్ ఐ సీ ఇట్?”
“యా... షూర్” పండుకు అందులో వునన్ ఫీచర్స్ అనీన్ చూపించాడు.
“కూల్ రాయన్” మెచుచ్కునాన్డు పండు.
“మై నూయ్ డాడ్ ఈజ్ సూపర్ కూల్. హి టేక్స్ కేర్ అఫ్ మి అండ్ మై మామ్ సో వెల్. డు యు వాంట్ టు సీ అవర్
పికచ్ర్స్?” అంటూ వాళుళ్ ఈ మధయ్ ‘పిసోమ్ బీచ్’ వెకేషన్ కి వెళిళ్న ఫోటోలు చూపించాడు. అందులో ‘ఎటివి రె ౖడింగ్’, ‘హార్స్ రె ౖడింగ్’
ఫోటోలు చాలా నచాచ్యి పండుకు.
“పిసోమ్ బీచ్ వాజ్ సో మచ్ ఫన్, ఎసెప్షలీల్ ‘ఎటివి రె ౖడింగ్’” ఊరించాడు రాయన్.
ఆ అబాబ్యి వెళళ్గానే పర్సాద్ తో ‘పిసోమ్ బీచ్’ అంటూ కబురుల్ మొదలెటాట్డు పండు. అందులో సగంసేపు ‘ఎటివి
రె ౖడింగ్’ గురించే. అంతా విని పర్సాద్ “పిసోమ్ బీచ్ మనకు చాలా దూరం పండూ, పె ౖగా ‘ఎటివి రె ౖడింగ్’ ఈజ్ టూ డేంజరస్”
అంటూ పండు ఉతాస్హం మీద నీళుళ్ చలేల్ సాడు. పండు కోపంగా వెళిళ్ శాంతా లిస్ట్ తీసి ఐదో అంకె వేసి దాని ఎదురుగా “నూయ్ డాడ్ ”
అని రాశాడు.
సాయంతర్ం పర్సాద్ కొలీగ్ అమర్ వాళళ్ ఇంటికి డినన్ర్ కి వెళాళ్రు. వాళళ్కు ఇదద్ రు పిలల్ లు మోనా, రీనా. చినన్పాప
రీనాకు బహుశా రెండేళుళ్౦టాయేమో! పండును
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పండుకూక్డా ఓ తముమ్డో, చెలెల్ లో కావాలని అనిపిసుత్ంది. అంతకు ముందోసారి వాళళ్మమ్ అడిగాడు కూడా. దానికి వె ౖషణ్వి “ఉంటే బానే
ఉంటుంది పండూ, కాని మనకు దేముడు ఇవవ్లేదుగా” అంది. డినన్ర్ పూరత్యి ఇంటికి వచేచ్ దారిలోనే బోలెడు ని చిచ్ంది పండుకు.
పర్సాద్ ఎతుత్కు౦టు౦డగా కళుళ్ తెరిచి చూశాడు. కారు ఇంటి ముందు ఆగి ఉంది. వాళళ్ నానన్ మెడ చుటూ
ట్ చేయి వేసి భుజం మీద
తల పెటిట్ నిశిచ్ంతగా పడుకునాన్డు. వాళళ్ నానన్ వాడిని గదిలో పడుకోబెటట్ డం, దుపప్టి కపప్డం, ఆ తరువాత ముదుద్ పెటుట్కోవడం
అనీన్ కళుళ్ మూసుకునే గమనించాడు పండు.
ఉదయం లేవగానే శాంతా లిస్ట్ తీసి ‘బేబీ గర్ల్’ అని రాశాడు. కిందటి రోజు ఆఖరుగా రాసిన ‘నూయ్ డాడ్’ వె ౖపు చూసూత్
“కొతత్ డాడి వసేత్ మరి ఈ డాడి ఎకక్డకు వెళాత్ డు? రాయన్ వాళళ్ రియల్ డాడి లా వేరే ఇంటికి వెళిళ్పోతాడా?” ఆ ఆలోచనేం నచచ్లేదు
వాడికి. ఐదో అంకె ఎదురుగా రాసిన ‘నూయ్ డాడ్’ కొటేట్ శాడు.
*

*

*

*

*

మరుసటి రోజు సాయంతర్ం పండు, పర్తూయ్ష బస్ సాట్ప్ నుండి ఇంటికి వసుత్నాన్రు. వింటర్ అవడం వలన చెటల్ నీన్
మోడువారి ఉనాన్యి. ఒక కొమమ్ మీద గూడు సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.
“అకాక్, వేర్ డిడ్ ది బార్డ్ గో?” గూడు చూపిసూత్ అడిగాడు.
పర్తూయ్ష.

“దే డోంట్ ఫెండ్
ౖ ఎనీ ఫుడ్ హియర్ ఇన్ వింటర్ పండూ. దే మై ట్ హేవ్ మై టెడ్ సమేవ్ర్” సాలోచనగా చెపిప్ంది
“టు ది ఫారెస్ట్ ?”
“మే బీ” చెపిప్ంది.
ఇంటికి రాగానే వాళళ్మమ్ పిలుసుత్నాన్ “కమింగ్... ఒన్ మినిట్ అమామ్” అని పరిగెడుతూ వెళిళ్ లిస్ట్ తీసి ఏడో అంకె

ఎదురుగా “ఫారెస్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ బర్డ్ ” అని రాశాడు. ఒకవేళ అడవిలో కూడా చెటల్ కు ఆకులు లేకపోతేనో అనుకుని, ఆ
తరువాత అంకె ఎదురుగా ‘థౌజండ్ ఫెవ్ౖ హం డ్ లీవ్స్” అని రాశాడు.

రా హోం వర్క్ చేయడం అయిపోయాక చేతిమీద తల పకక్కు పెటుట్కుని కారెప్ట్ మీద బోరాల్ పడుకునాన్డు. సోఫా
పకక్నే వాడికి పసుపు పచచ్ కారు కనిపించింది. చటుకుక్న లేచి దానిన్ తీసుకుని ముందుకు వెనుకను తిపుప్తుండగా వాడికో ఆలోచన
వచిచ్ంది. కార్ పకక్న పెటిట్ రెండు చేతులు వెనక నేల మీద ఏటవాలుగా ఆనించి తలెతిత్ వాళళ్కక్ను చూసూత్
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“హావ్ యు హార్డ్ ఆఫ్ రివర్స్ శాంతా?” అడిగాడు.
“వాట్?” ఆశచ్రయ్ంగా పండు వె ౖపు చూసింది పర్తూయ్ష.
“రివర్స్ శాంతానా, అంటే?” అడిగాడు పర్సాద్.
చేసాత్డు. ఇంకా

“శాంతా మనకు గిఫ్ట్ ఇసాత్డు కదా! రివర్స్ శాంతా మనకు ఇషట్ం లేనివనీన్ మాజిక్ చేసి డిజపిప్యర్ అయేయ్లా
క్ అయినవి కూడా ఫిక్స్ చేసాత్డు.” వివరించాడు.

“దట్స్ సేంజ్” అని తల పంకిసూత్ “ఇట్ ఈజ్ పాజిబుల్” అని చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.
“బావుంది పండూ, ఈ శాంతా గురించి ఎవరు చెపాప్రు?” అడిగింది వె ౖషణ్వి.
“ఎవరూ చెపప్లేదు. నేనే ఫెండ్
ౖ చేశా” కిసుకుక్న నవావ్డు.
“బావుంది పండూ” వె ౖషణ్వి, పర్సాద్ ఇదద్ రూ నవావ్రు.

“ఓకే ఐ’ఇల్ రె ౖట్ ఎ లిస్ట్ ఫర్ దట్ శాంతా టూ” అంటూ మరో కాగితం తీసుకునాన్డు.
“మళీళ్ ఇంగీల్ష్ వచేచ్సుత్ంది. తెలుగులో మాటాల్డు పండూ” గురుత్చేసింది వె ౖషణ్వి.
*

*

*

*

*

పండు తన తన పుసత్కంలో నుండి ఓ కాగితం తీసుకుని దానిమీద ‘ఫర్ రివర్స్ శాంతా’ అని పె ౖన రాసి కింద మొదటి
అంకె వేసి ‘అమమ్ హాజ్ టు ఫరాగ్ట్ తెలుగు’ అని రాశాడు. ‘రేణుక ఆంటీ టూ’ అని పకక్నే రాశాడు. రేణుక పండుకు తెలుగు నేరిప్ంచే
టీచర్. మళీళ్ పేపర్ చూసి అది మొతత్ం కొటేట్ సి ‘పీపుల్ ఫర్ం ఆల్ ఓవర్ ది ఓర్ల్డ్ హావ్ టు ఫరాగ్ట్ తెలుగు’ అని మారాచ్డు. ఎదురుగా

వునన్ వాడి బాక్ పాక్ మీద

రంధర్ంలో నుండి పెనిస్ల్ బయటకు వచిచ్ంది. మొనన్టి వరకూ అకక్డే రంధర్మూ లేదు. కతెత్ర

పనిచేసుత్ందో, లేదోనని పండు చేసిన పరీకాష్ ఫలితమే ఆ రంధర్ం. అదిచూసేత్ వాళళ్మమ్, “కొని రెండునెలల్ నాన్ అవలేదు అపుప్డే
చింపేశావా?” అంటుందని ఆమె చూడకుండా జాగర్తత్ పడుతునాన్డు. “అయినా బాక్ పాక్ ఎవరె ౖనా రిప్ చేసాత్రా? సిలీల్ మమీమ్, జస్ట్
కట్ అయిందనాన్ వినదు” అనుకునాన్డు. “ఎనీవే ది రివర్స్ శాంతా విల్ ఫిక్స్ ఇట్, బిఫోర్ అమామ్ సీస్ ఇట్” అనుకుంటూ ఆ రెండో
అంకె ఎదురుగా ఆ విషయమే
పండు బెస్ట్

శాడు.
ండ్ ‘ఐరీన్’ మూడు నెలల నుండి సూక్ల్ కి రావడం లేదు. మొనన్ కాల్స్ లో ఆ పాప కోసం సమ్స్

కార్డ్ చేసి కానస్ర్ హాసిప్టల్ కి పంపిచారు. లిస్ట్ లో ‘ది కానస్ర్ హాజ్ టు గో అవే ఫర్ం ఐరీన్’ అని రాసాడు పండు.
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“పండూ, హావ్ సమ్ ‘ఎమ్ అండ్ ఎమ్స్’.” పర్తూయ్ష ఓ పేకెట్ తెచిచ్ పండుకిచిచ్ంది. “ఐ ఓనీల్ వాంట్ రెడ్ ఒన్స్”
అంటూ దానిన్ చివరోల్ చింపి అందులోంచి ఎరుపు రంగువనీన్ వేరుచేసి మిగిలినవి వాళళ్కక్కు ఇచేచ్శాడు. తింటూ తింటూ ఏదో గురొత్ చిచ్
హఠాతుత్గా లేచి వాళళ్మమ్ గదిలోకి వెళిళ్ డర్సస్ర్ ఆఖరి అర బయటకు లాగాడు. అడుడ్గా ఉనన్ చినన్ నాప్ కిన్ తీయగానే, గవవ్లతో చేసిన
అదద్ ం ము మీద అకక్డకక్డా ‘ఎమ్ అండ్ ఎమ్స్’ కనిపించాయి. పకక్నే గూ
ల్ గన్. అది వాడిపనే గూ
ల్ గన్ ఎలా పనిచేసుత్ందో చూసూత్
వాటిని ఓ నెల తం ఆ అదద్ ం మీద అంటించాడు. అవి గటిట్ గా అంటుకునిపోయి ఎంతకీ రాలేదు. తను చేసిన పని అమమ్కు ఇంకా
తెలియలేదని సంతోషిసూత్ నాప్ కిన్ జాగర్తత్గా దానిమీద కపేప్సాడు.
లిస్ట్ లో ‘ది ఎమ్ అండ్ ఎమ్స్ ఆన్ ది

ం హావ్ టు డిజపిప్యర్’ అని రాశాడు. దాని కిందే తరువాత “ఫిక్స్ ది

డివిడి పేల్ యర్” అని రాశాడు. దానికూక్డా ఓ కథ వుంది. ఈ మధయ్ వె ౖషణ్వి ఏదో సినిమా డివిడి తెచిచ్నపుప్డు, పకిక్ంటి లU అది చూసి
ఈ సినిమా “ఫస్ట్ హాఫ్ బావుంది వె ౖషణ్వీ, సెకండ్ హాఫ్ చెతత్” అనడం వినాన్డు పండు. సెకండ్ హాఫ్ తీసెయాయ్లని ఆ డివిడిని సగం
విరిచేసి డివిడి పేల్ యర్ లో పెటిట్ ఆన్ చేసాడు. సినిమా రాలేదు సరికదా! డివిడి కూడా ఆ పేల్ యర్ నుండి బయటకు రాలేదు.

అపప్టి వరకు రాసిన కాగితాలను తీసుకుని కవర్ కోసం గదిలోకి వెళాళ్డు పండు. అకక్డ టేబుల్ మీదునన్ ‘ఊనో’
కార్డ్ చూడగానే వాడికి అమమ్మమ్తో ‘ఊనో’ ఆడడం గురొత్ చిచ్ంది. అలా ఆడేపుప్డు ఆవిడెపుప్డూ పండు పకష్మే. వాడంటే ఆవిడకు
చాలా ఇషట్ం. “అచచ్ం మా నానన్లా ఉనాన్వని” ఎపుప్డూ అంటుండేది. ఇంకా పండుకు బోలెడు కథలు చెపేప్ది. రోజూ రా పూట
ఇంగీల్షోల్ కథలు కూడా చదివి వినిపించేది. పండు ఆవిడకు వీడియో గేమ్ ఆడడం నేరిప్ంచాడు. వె ౖషణ్వి పిలల్ లిన్ చినన్ మాటనాన్,
“ఎందుకమామ్ అలా కోపప్డతావు?” అంటూ వె ౖషణ్వినే మందలించేవారావిడ.
అలాంటి అమమ్మమ్కు ఒంటోల్ బాగాలేదని ఓ రోజు ఇండియా నుండి ఫోన్ రాగానే నలుగురూ ఇండియా వెళాళ్రు.
పండు ఇలల్ ంతా వెతికాడు కాని అమమ్మమ్ ఎకక్డా కనిపించలేదు, దేముడి దగగ్రకు వెళిళ్ందని చెపాప్రెవరో. మనం కూడా వెళాద్మని
వాడడిగినపుప్డు “తపుప్ నానాన్, అలా అనకూడదని” చెపాప్డు వాళళ్ తాతయయ్. ఎందుకు తపోప్ వాడికి తెలియలేదు. ఆ తరువాత
కూడా వాళళ్మమ్మెమ్పుప్డూ వాడితో ఫోన్ లో కూడా మాటాల్డలేదు.
మొదటి శాంతా లిస్ట్ లో ఐదో అంకె దగగ్ర ‘నూయ్ డాడ్’ కొటేట్ సిన చోట “అమమ్మమ్” అని రాశాడు. అనిన్ కాగితాలను
జాగర్తత్గా మడిచి కవరోల్ పెటిట్ , స్ మస్

కింద వాళళ్కక్ పెటిట్ న కవర్ పకక్నే పెటాట్డు పండు.
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ఓ చినన్కోరిక.....అచుచ్లో ఒకక్ ౖ రె నా పేరు చూ కో లని. క తేదో రా

కిరణ్ ప
ర్ భ గారికి పంపించాను.

"బా ందంటూ" కౌముదిలో ప
ర్ చురించారు. అలా ఓ రెండు మూడు క తలు ప
ర్ చురించిన తరు త "ను

కాలమ్

ఎందుకు మొదలెట
ట్ కూడదు జోయ్తీ" అని కాంతి గారు అనాన్రు. "నేనేం రాయగలను!" అని ఆశచ్రయ్పోయాను. “నీ ల్బా గు

చదు తునాన్నుగా చకక్గా ర్ యగలవని” కాంతి గారు నమమ్కంగా చెపాప్రు. కిరణ్ ప
ర్ భ గారితో మాటా
ల్ డిన తరు త
ఆయన సల తో "అమెరికా బుజి
ద్ కుంది. ప
జ్ పండు" రూపుదిదు
ర్ తి నెల కథ పంపించిన ంటనే కిరణ్ ప
ర్ భ, కాంతి గార
ల్

పో
ర్ తా హం మరువలేనిది.
త్ గా గమనిత్
ఈ కాలమ్ మొదలెటి
ట్ నపప్టి నుండి ఎకక్డకు ళిళ్నా పిల
ల్ లను ఆసకి

ననున్ డిచిన బాలయ్ం మళీళ్ తుకుక్ంటూ వచిచ్ంది. ఈ నేపధయ్ంలో

ఉండేదానిన్.

ళళ్

నిన్ధయ్ంలో ఎపుప్డో

ళళ్ దగ
గ్ రనుండి నేను నేరుచ్కునన్ది కూడా ఎంతో

ంది.
ఈ ఏడాది పాటు నాతో
సహచరునికి,

సం చే న బుజా
జ్ యిలకు నా దీ నలు. నిసప్కష్పాతంగా తన అభిపా
ర్ యం తెలిపిన నా జీవన

న్ తులకు, తమ మె జ్ ల దా రా, మెయిల్ దా రా ననున్ పో
ర్ త

ంచిన మితు లకూ, పెద
ద్ లకూ నా

హృదయపూర క ధనయ్ దాలు.
కౌముది పా
ద్ కునే అవకాశం కలిప్ంచిన ఆదిదంపతులు కిరణ్ ప
ర్ ంగణంలో ఓనమాలు దిదు
ర్ భ, కాంతి గార
ల్ కు 'అమెరికా
బుజి
జ్ పండు' అంకితం.
జోయ్తిరమ్యి

(సంవత రం పాటు కబురు
జ్ పండు.
ల్ చెపీప్ చెపీప్ అల పోయాడంట బుజి
ల

కా లంటునాన్డు..తధాత్ ..!! )

రచయి బాల్గు : http://themmera.blogspot.com/
Click here to share your comments on this story
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