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1   అమెరికా బుజిజ్పండు

  బాయ్  ఆల్బాయ్  ఆల్
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!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
       యింగ్ పుసత్కం, రంగు పెనిస్ళుళ్, యానుల్  తీసుకొచిచ్ కాఫీ టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు బుజిజ్పండు. ఒక 

కాగితం మీద ముందుగా ఒక నిలువు గీత, దానికి పది అడడ్ం గీతలు, ఒకోక్ గీతకు అటో ఐదు, ఇటో ఐదు మొతత్ం పది సునాన్లు 
చుటాట్ డు. “అమామ్, లుక్ లుక్...” పిలిచాడు పండు. కాఫీ తాగుతూ లాప్ టాప్ లో నెట్ జ్ చేసుత్ నన్ వెషౖణ్వి, పండు వెపౖు చూసింది. 

 “   చేశాను బావుందా?” అడిగాడు.  
బొమమ్ వెపౖు చూసూత్  “చాలా బావుంది నానాన్” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
పండు తృపిత్గా బొమమ్ను చూసి ఒకోక్ సునాన్కి ఒకోక్ రంగు వేయడం మొదలెటాట్ డు.  
“అనన్టుట్ , ఈ శనివారం రితివ్క్ పుటిట్నరోజు నానాన్....నువువ్ బొమమ్ వేయడం పూరత్వగానే మనం ‘టాయ్స్ రస్’ కి వెళిళ్ 

తన కోసం మంచి బొమమ్ కొందాం” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
‘టాయ్స్ రస్’ పేరు వినగానే బుజిజ్ పండు మొహం విపాప్రింది. “నేను తరువాత రంగులు వేసాత్ లేమామ్... ఇపుప్డే 

వెళాద్ ం” అంటూ ఉతాస్హంగా పెకౖి లేచాడు.  
“సరే అయితే ఆ యాన్స్ అనీన్ సరిద్ పెటేట్సి, అకక్ను కూడా రమమ్ని చెపుప్” లాప్ టాప్ మూసివేసూత్  చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.    
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         పర్తూయ్ష  రాగానే తను వేసిన బొమమ్ చూపించాడు.  
“వావ్...అమమ్ డర్సస్ర్ మీదునన్ గాజుల సాట్ ండ్ బొమామ్..... బాగా వేశావు పండూ“ మెచుచ్కుంది.  
తను, చెటుట్  అంత బాగా వేసేత్ అకక్ గాజుల సాట్ ండ్ అనడం, అసస్లు నచచ్లేదు పండుకు.  
“అమామ్... ఇది గాజుల సాట్ ండ్ లాగా వుందా?” నిరాధ్ రణ కోసం వెషౖణ్వి నడిగాడు.  
“చూసుత్ ంటే అలా కూడా ఉంది పండూ, నువువ్ మోడరన్ ఆర్ట్ కూడా వేసాత్ వా?” మోహంలో ఆశచ్రయ్ం కనిపించేలా 

జాగర్తత్ పడుతూ అడిగింది అమమ్.  
ఆ పర్శన్తో పండు మోహంలో పోయిన వెలుగు మళీళ్ వచిచ్ంది.  
“ఓ చెటుట్  వేశావా...మరి ఈ గుండర్ంగా వునన్వనీన్ ఏమిటి?” అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“అవనీన్ ఫల్వర్స్. హండర్డ్ ఫల్వర్స్. నెక్స్ట్ వీక్ హం డ్త్ డే కదా మా టీచర్ ఏవెనౖా హండర్డ్ ఉండేలా చెయయ్మనాన్రు” 

చెపాప్డు.  
“మీ సూక్ల్ తెరిచి అపుప్డే వంద రోజులౌతోందా....సరే సరే, ఇక బయలుదేరుదా౦?” కీ హోలడ్ర్ లోంచి కారు 

తాళాలు తీసూత్  పిలల్లతో చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.          
       పండు కారు దిగగానే, వాళళ్మమ్ పిలుసుత్ నాన్ వినకుండా పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ షాపు ముందు నిలబడాడ్ డు. 

తలుపు దానంతట అదే తెరుచుకుంది. ఎదురుగా పే....దద్ డెనౖోసార్ తల అటూ ఇటూ ఊపుతూ అపుప్డపుప్డూ గటిట్గా అరుసూత్  
కనిపించింది. లోపలకు వెళిళ్ ఆశచ్రయ్ంగా కొదిద్సేపు దానిన్ చూసి అకక్డినుండి ఇసుకలో, నీళళ్లో ఆడుకునే బొమమ్లునన్ వరుసలు 
దాటుకుంటూ, టెడీడ్  బేరుల్ నన్ వరుస దగగ్ర ఆగాడు పండు. అకక్డ తెలల్గా వునన్ ఒక పెదద్ ఏనుగు బొమమ్ను తీసుకొచిచ్  

“అమామ్ ఇది చాలా బావుంది కదూ” అంటూ వెషౖణ్వికి చూపించాడు.  
“అది మరీ చినన్ పిలల్లు ఆడుకునేది నానాన్, రితివ్క్ కిపుప్డు మూడేళుళ్ కదా... ఆ వయసుస్ పిలల్లు ఆడుకునే బొమమ్ను 

చూదాద్ ం” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
పండు మళీళ్ దానిన్ వెనకిక్ పెటేట్సి మెలల్గా “సారీ ఎలిఫెంట్, బట్ ఐ రియలీల్ లెక్ౖ యు” అని దానికి మాతర్మే 

వినిపించేలా చెపిప్ పకక్ వరుసలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ అమామ్యిల బొమమ్లు, వాటికి గౌనుల్ , పిలల్లాడుకునే వంటగది సామానుల్ , 
కూరగాయలు... ఇంకా అలాంటివే చాలా ఉనాన్యి. పండుకు తెలల్ని క్ వేసుకునన్ ఒక పాప బొమమ్ చాలా నచిచ్ంది. దానిన్ అరలో 
నుంచి తీసుకుని  చేతిలో పటుట్ కోగానే అది నిదర్ పోతునన్టుల్ గా కళుళ్ మూసుకు౦ది. ఆశచ్రయ్ంగా చూసి దానిన్ మళీళ్ నిలబెటట్గానే కళుళ్ 
తెరుచింది. రెండుసారుల్  దానిన్ నిలువుగా అడడ్ంగా తిపిప్ “అమామ్ అమామ్... ఈ బొమమ్ చూడు” ఉతాస్హంగా చూపించాడు అమమ్కు.  

“రితివ్క్ కోసం ఇది తీసుకుందామా?” అడిగాడు.  
“బాయ్స్ కి ఇలాంటి బొమమ్లు ఇవవ్కూడదు నానాన్” చెపిప్ందమమ్.  
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“నాకిది చాలా నచిచ్ంది, పొనీ నేను కొనుకోక్నా?” అడిగాడు.  
“నువివ్లాంటి బొమమ్ కొంటే నీ సేన్హితులు నినున్ ఎగతాళి చేసాత్ రు, ఇదొదుద్  ఇంకేదెనౖా కొనుకోక్”.  
“ఊహూ నేనిదే కొనుకుక్ంటాను” బొమమ్ను గటిట్గా పటుట్ కొని చెపాప్డు.  
“సరే నీ ఇషట్ ం” అందమమ్.  
     అకక్డి నుండి కారుల్ , విమానాలు వునన్ వరుస దగగ్రకు వెళాళ్రు. అకక్డ అరలో వునన్ మిలటరీ టర్కుక్ నొకదానిన్ 

చూపిసూత్  “పండూ, అది బావుంది కదూ” అంది పర్తూయ్ష. ఈలోగా పకక్నుండి “హాయ్” అనన్ పిలుపు వినిపించింది. పకక్కు 
తిరగాగ్ నే విలియమ్ కనిపించాడు పండుకు.   

“హాయ్ విలియమ్” పర్తిగా తనూ పలకరించాడు.  
“డిడ్ యు ఫినిష్ యువర్ జెక్ట్?” అడిగాడు విలియమ్.  
“ఆలోమ్స్ట్ . వాట్ అబౌట్ యు?”   
“ఐ యాం డన్....డు యు లెక్ౖ మౖె నూయ్ న్స్ ఫారమ్ర్?” అడిగాడు చేతిలోని బొమమ్ను చూపిసూత్ . 
“కూల్” చెపాప్డు పండు. 
పండు చేతిలోని బొమమ్ను చూసూత్  “నెస్ౖ డాల్. హూజ్ దట్ ఫర్?” అడిగాడు విలియమ్. 
“ఫర్ మౖె కజిన్”.  
ఈలోగా విలియమ్ ను వాళళ్ అమమ్ పిలవడంతో బె ౖచెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. పండు తన చేతిలోని బొమమ్ను పకక్నే వునన్ 

టేబుల్ మీద పెటేట్శాడు.  
          శనివారం మధాయ్హన్ం అమమ్ చేసిన పాసాత్  తినేసి, హాలోల్  కూరుచ్ని బాల్ క్స్ తో పడవ చేసుత్ నన్ పండుకు “బుజిజ్ 

పండూ....” అనన్ అకక్ పిలుపు వినిపించింది. పండు వెళేళ్సరికి, గులాబి పువువ్నన్ నీలం రంగు హెయిర్ బాండ్ సరిచేసుకుంటూ డర్సస్ర్ 
ముందు నిలబడి వుంది పర్తూయ్ష. ముదురు నీలం రంగు మీద గులాబి రంగు పువువ్లునన్ క్, కాళళ్కు గులాబి రంగు సాట్ కింగ్స్ 
వేసుకుని తయారయిన అకక్ను చూసి 

 “వె ౖఆర్ యు వేరింగ్ దట్?” అడిగాడు పండు.  
“సాయంతర్ం పారీట్ గురించి మరిచ్పోయావా?” చేతికి ఉనన్ స్ లెట్ ను మురిపెంగా చూసుకుంటూ గురుత్ చేసింది. 

“ఈ డర్స్ కి ఏ షూస్ బావుంటాయి పండూ?” కోల్ జేట్ ఓపెన్ చేసి షూస్ చూపిసూత్  అడిగింది. అకక్డ కాఫీ రంగు, నలుపు, ఎరుపు, 
గులాబి రంగులోల్  రకరకాల షూస్, ఇంకా బంగారం అదిద్నటుల్  మెరుసుత్ నన్ చెపుప్లు, మోకాళళ్ వరకూ వుండే బూట్స్ వరుసగా 
పెటుట్ నాన్యి. వాటిలో ఎరర్గా వునన్ షూస్ చూపించాడు. “నా...అవి మాచ్ అవవ్వు. ఈ పింక్ వి వేసుకుంటాను” అంటూ వాటిని 
బయటకు తీసింది. 
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       అమమ్ కోసం హాలోల్ , వంటగదిలో, భోజనాల గదిలోనూ వెతికాడు పండు. ఎకక్డా కనిపించక పోవడంతో 
చివరకు పడక గదిలోకి వెళాళ్డు. మంచం మీద కూరుచ్ని గాజులు వేసుకుంటూ ఉంది వెషౖణ్వి. పకక్నే నిలబడి అమమ్ వెపౖు పరీకష్గా 
చూశాడు. నారింజ రంగు చీరలో చేతి నిండుగా అవే రంగు గాజుల వేసుకుని చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపించింది.  

“అమామ్ ఎవరెవరు వసుత్ నాన్రు పారీట్కి?” అడిగాడు.  
“నీ ండ్స్ చాలా మంది వసుత్ నాన్రు నానాన్” అంటూ గాజులు వేసుకోవడం అయిపోవడంతో మంచం మీద వునన్ 

ఖాళీ నగల పెటెట్లు తీసి సొరుగులో పెటిట్ంది.  
“శెలౖేష్ వసుత్ నాన్డా?” అడిగాడు.  
“ఆ... శెలౖేష్ కూడా వసుత్ నాన్డు. నువువ్ కూడా రెడీ అయితే, మనం తవ్రగా వెళిళ్ నీ ండ్స్ తో చాలా సేపు 

ఆడుకోవచుచ్” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
        పండు తన గదిలోకి వెళళ్గానే మంచం మీద జీన్స్ పాంట్, షర్ట్ కనిపించాయి. కోల్ జెట్ తలుపు తెరిచి అకక్డ 

వరుసగా హాంగరల్కు తగిలించి వునన్ చొకాక్లోల్  నుండి పువువ్ల చొకాక్ తీసి వేసుకుని, అదద్ంలో చూసుకుంటూ చేతోత్  జుటుట్  సరిచేసుకుని 
వచిచ్ అమమ్ ఎదురుగా నిలబడాడ్ డు.  

“మంచం మీద తీసిపెటిట్న బటట్లు వేసికోలేదేం?” అడిగింది వెషౖణ్వి.  
“ఆ చొకాక్ మీద గీతలు తపప్ ఏమీ లేవు. ఆ చొకాక్ రంగు కూడా తెలల్గా....ఏం బాలేదు.” అనాన్డు.  
“సరే...వెళిళ్ నానన్ను పిలిచిరా... బయలుదేరుదాం” చెపిప్ంది. పండు హాలోల్ కి వెళేళ్ సరికి పర్సాద్ టివి చూసూత్  

ఉనాన్డు.  
“నానాన్ తవ్రగా డర్స్ చేసుకో మనం పారీట్కి వెళాద్ ం” తొందర పెటాట్ డు.   
“నేనెపుప్డో తయారయాయ్ను... ఏం ఈ డర్స్ బాగా లేదా?” తన షరుట్  వెపౖు చూసుకుంటూ నవువ్తూ అడిగాడు. నానన్ 

వేసుకునన్ నిలువు గీతలునన్ లేత నీలం రంగు చొకాక్, నలల్ పేంటు చూసూత్  తల అడడ్ంగా నిలువుగా కాకుండా, మధయ్ రకంగా వూపాడు 
పండు.   

      పారీట్ హాల్ లోపలకు వెళళ్గానే తన ండ్స్ కోసం చూసూత్  హాలంతా తిరిగాడు. రంగు రంగుల బెలూన్స్ తో, 
మర్స్ తో అలంకరించిన పారీట్ హాల్ చాలా నచిచ్ంది పండుకు. పర్తి  టేబుల్ మీద ఒక చినన్ ఫల్వర్ వాజ్, దానిలో వునన్ ఎరర్ 

గులాబీలు కూడా చాలా నచాచ్యి అతనికి. ఒకోక్ టేబుల్ దాటుకుంటూ చివరకు వెళేళ్సరికి కొంతమంది పిలల్లు పూసలతో స్ లెట్స్, 
బాక్ పాక్ చెయిన్స్ చేసుత్ ండడం కనిపించింది. అకక్డి నుండి చూసేత్ దూరంగా వెషౖణ్వి, ఆమె సేన్హితులు కనిపిసుత్ నాన్రు. వాళళ్ను 
చూసుత్ ంటే పండుకు రంగురంగుల లెటౖల్తో వెలిగిపోతూ, బోలెడనిన్ ఆరన్మెంట్స్ తో అలంకరించిన సమ్స్  గురొత్చిచ్ంది. ఈలోగా 
‘బెలూన్ మాన్’ రావడంతో ఉతాస్హంగా అతని దగగ్రకు వెళాళ్డు పండు. 
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        పనీర్ చపాతి, కేక్ తినేసి కోక్ తాగుతూ, బెలూన్ మాన్ చేసిచిచ్న కోతి బొమమ్ పటుట్ కుని, ఖాళీగా వునన్ కురీచ్లో 
కూరుచ్నాన్డు పండు. వేదిక దగగ్రనుండి “వరవీణా మృదుపాణి...” అంటూ పిలల్లు పాడుతునన్ పాట వినిపిసోత్ ంది. “తా౦..ధితోత్ం..” 
అని విపించగానే వెనకిక్ తిరిగి ఆ నాటయ్ం పూరత్యిన దాకా కళాళ్రప్కుండా చూశాడు పండు. పండుకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇషట్ ం. 
పోయిన ఏడాది భరతనాటయ్ం నేరుచ్కోవాలని టీచర్ దగగ్రకు వెళేత్ “ఇపుప్డు నేరిప్సేత్ అమామ్యిలాల్  నడకా, వయాయ్రం వచేచ్సాత్ యి. అంత 
ఇషట్ ంగా ఉంటే పదిహేనేళళ్ తరువాత నేరిప్దాద్ ం” అనేశారు టీచర్. ఆ మాటలు ఇపుప్డెందుకో గురొత్చాచ్యి పండుకు. 

“పండూ...ఇక వెళదాం నానాన్ నీ ండ్స్ కి బె ౖచెపుప్” పండు దగగ్రకు వచిచ్ చెపాప్డు పర్సాద్. బుజిజ్ పండుకు అపుప్డే 
ఇంటికి వెళాళ్లని లేదు.  

“శెలౖేష్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్, కొంచెం సేపు ఆడుకుని వెళాద్ ం నానాన్”.  
“ఇవాళ కాదులే నానాన్. ఇంకోసారెపుప్డెనౖా వెళాద్ ం.” 
“పీల్జ్...కెన్ యు అల్ కం టు మౖె హౌస్” శెలౖేష్ కూడా అడిగాడు.  
“ఇంటి దగగ్ర చాలా పనుంది నానాన్....రేపు పూజకు ఎలాగూ మీరు మా ఇంటికి వసుత్ నాన్రుగా! అపుప్డు చాలాసేపు 

ఆడుకుందురు గాని” సరిద్ చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.   
“పోనీ పండును మా ఇంటికి తీసుకెళతాను. రేపెలాగూ మీ ఇంటికి పూజకు వసాత్ ంగా అపుప్డు తీసుకొసాత్ ౦” 

చెపాప్డు జగదీష్. అలాగే అని పర్సాద్ ఒపుప్కోగానే “ఎస్” అనుకునాన్డు పండు.    
         “వేర్జ్ యువర్ బర్దర్?” శెలౖేష్ వాళిళ్ంటికి వెళళ్గానే అడిగాడు పండు.  
“హిజ్ అప్ సేట్ర్స్” అంటూ మేడ పెకౖి తీసుకెళాళ్డు శెలౖేష్. శెలౖేష్ వాళళ్మమ్మమ్ బాబును అపుప్డే బ్ లో 

పడుకోబెడుతూ వుంది. బుజిజ్ బుజిజ్ కాళుళ్ చేతులు కదిలిసూత్ , బోసి నోటితో నవువ్తునన్  చినన్బాబు చాలా అందంగా కనిపించాడు 
పండుకు. పర్తూయ్ష కూడా వచిచ్ వుంటే బావుండేదనుకునాన్డు. గదిలోంచి బయటకు వచేచ్పుప్డు మాతర్ం, పండుకెందుకో లేత గులాబి 
రంగులో అందంగా ఉనన్ కరీనా వాళళ్ బుజిజ్ చెలెల్లి గది గురొత్చిచ్ంది. ఆ రోజంతా శెలౖేష్ తో కార్ రేసులు, వీడియో గేమ్స్ ఆడాడు. రా  
పడుకునేపుప్డు, రోజూ కథ చెపేప్ నానన్ గురొత్చాచ్డు పండుకు.  

       మరుసటి రోజు “ఇక బయలుదేరుదాం, షూస్ వేసుకోండి” అని జగదీష్ చెపిప్నపుప్డు అపప్డే మధాయ్హన్ం 
అయిందా అనుకునాన్డు పండు. కారు డైర్వ్ వే లో ఆగిన వెంటనే కిందకు దూకి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ కాలింగ్ బెల్ కొటాట్ డు. తలుపు 
తెరుచుకోగానే, తీసి౦దేవెరో కూడా చూడకుండా “అకాక్... అకాక్...“ అని పిలుసూత్  ఇంటోల్ కి వెళిళ్న పండుకు పటుట్ లంగా, జాకెట్ 
వేసుకుని, చేతినిండా గాజులతో, దేవుడి గదిలోనుండి బయటకు వసూత్  కనిపించింది పర్తూయ్ష. 

“వావ్ గోల్డ్  బెల్ట్ , ....బట్, ఇదేంటి బెల్ట్  డర్స్ పెనౖ పెటుట్ కునాన్వు?” వచిచ్న విషయం మరచిపోయి ఆశచ్రయ్ంగా 
అడిగాడు.  
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“ఇది... అమమ్మమ్ పంపించింది. దీనిన్ ఇలాగే పెటుట్ కోవాలట్” చెపిప్ంది.  
”పర్తూయ్షా...ఎవరొచాచ్రో చూడు” అనన్ పిలుపు వినిపించగానే, అకక్ను వెతుకుక్ంటూ ఎండుకొచాచ్డో గురొత్చిచ్౦ది 

పండుకు. పర్తూయ్ష చెయియ్ పటుట్ కుని బాబు దగగ్రకు తీసుకొచాచ్డు. చినన్బాబు చేయి పటుట్ కుని మెలల్గా ఊపుతునన్ పర్తూయ్ష అరచేతి 
మీద ఎరర్ని గీతలు చూసి  

“అకాక్... వాట్స్ దట్?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.  
పర్తూయ్ష నవివ్ “అమమ్, గోరింటాకు పెటిట్ంది. బావుందా?” రెండు అరచేతులూ దగగ్రగా పెటిట్  చూపించింది.  
“చాలా బావుంది” చెపిప్, రయియ్న పరిగెతుత్ తూ అమమ్ దగగ్రకెళిళ్ “అమామ్, నాకూక్డా గోరింటాకు పెటట్వా?” 

అనడిగాడు పండు.   
“అది మొగపిలల్లు పెటుట్ కోరు నానాన్” అని చెపిప్ “సరే...పూజకు వేళవుతోంది, తవ్రగా సాన్నం చేసి అమమ్మమ్ పంపిన 

కొతత్ బటట్లు తీసి పెటాట్ ను, అవేసుకుని రా” అంటూ తొందర పెటిట్ంది.  
పండు తన గదిలోకి వెళేళ్ సరికి మంచం మీద కురాత్  పెజౖమా కనిపించాయి కాని, గోల్డ్  బెల్ట్  కనిపించలేదు. 

తవ్రతవ్రగా సాన్నం చేసి బటట్లు వేసుకుని అమమ్ దగగ్రకు వచిచ్..   
“అమామ్ నా గోల్డ్  బెల్ట్  ఇవువ్” అనాన్డు.   
“గోల్డ్  బెలాట్ ....గోల్డ్  బెలేట్మిటి?” 
“అకక్ వేసుకుంది కదా....అలాంటిది” గురుత్  చేసాడు పండు.    
“అది గోల్డ్  బెల్ట్  కాదు నానాన్.... దానిన్ ‘వ ణం’ అంటారు. అది ఆడపిలల్లే పెటుట్ కుంటారు” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. ఈ 

సంభాషణ౦తా వింటునన్ వెషౖణ్వి సేన్హితులు ఫకుక్మని నవావ్రు. పండు చినన్బుచుచ్కుని అకక్డ నుండి తన గదిలోకి వెళిళ్ పోయాడు. 
పూజ పూరత్యి హారతి కోసం పిలిచేవరకూ, శెలౖేష్ తో గదిలోనే ఆడుకుంటూ ఉండి పోయాడు. హారతిచాచ్క, వెషౖణ్వి ఆడవాళళ్ందరకూ 
బొటుట్  పెటిట్  ఒకోక్ పాకెట్ ఇసుత్ ంటే, పిలల్లకెతౖే బర్త్ డేకి పెదద్వాళళ్కు పూజలపుప్డు గుడీ బేగ్ ఇసాత్ రనన్మాట...అనుకునాన్డు పండు.   

     బుజిజ్పండు, శెలౖేష్ కొదిద్సేపు పెరటోల్  ఆడుకుని లోపలకు వచేచ్పప్టికి పర్తూయ్ష ఎకక్డా కనిపించలేదు. తన కోసం 
వెతుకుతూ గెస్ట్  రూమ్ దగగ్రకు రాగానే “నీ కూతురు మహాలUలా ఉంది వెషౖణ్వీ.... ఎంతెనౖా, ఇంటోల్  ఆడపిలల్ వుంటే ఆ కళే వేరు” అని 
శెలౖేష్ వాళళ్ అమమ్మమ్ అనడం వినిపించింది.  

లోపలకు వెళళ్కుండానే “అకాక్...అకాక్, వుడ్ యు లెక్ౖ టు పేల్ విత్ అజ్?” అని కొంచెం గటిట్గా పిలిచాడు పండు .   
ఆ మాటలు వినన్ జగదీష్ “నినన్టి నుండి ఆడుతూనే ఉనాన్  కాసేపిలా రండి” అని పిలల్లిన్ పిలిచాడు. పిలల్లు 

ముగుగ్ రూ హాలోల్ కి వెళిళ్ బుదిద్గా సోఫాలో కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్ సూక్ల్ గురించి అడగడం మొదలు పెటాట్ డు జగదీష్. ఆ కబురల్లో, 
కిందటి వారం సూక్లోల్  జరిగిన కెరీర్ డే గురించి చెపాప్రు పిలల్లు.  
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“మీకే ఫెషన్ అంటే ఇషట్ ౦... పెదద్యాయ్క మీరేమవావ్లనుకు౦టునాన్ ?” అడిగాడు జగదీష్.  
శెలౖేష్ పెలౖెట్ అవుతాననాన్డు... పర్తూయ్ష డాకట్ర్ అవుతాననన్ది. వాళళ్ మాటలు వింటూ మౌనంగా ఉండిపోయాడు 

తపప్ తన గురించి ఏమీ చెపప్లేదు బుజిజ్పండు.  
“నువేవ్ం అవుతావు పండూ?” అడిగాడు జగదీష్. 
“నేను... షాప్ ఓనర్ ని అవుతానంకుల్” మెలల్గా చెపాప్డు పండు.  
“షాపా...ఓ..బిజినెస్ అనన్మాట. బావుంది బావుంది...ఇంతకీ ఏ షాప్ పెడతావు?”  
“బాయ్స్ ఆల్” చెపాప్డు పండు.  
“బాయ్స్ అల్... ఏముంటాయ్ అందులో?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు జగదీష్. మిగిలిన వారు ఆసకి త్గా వింటునాన్రు.  
“మంచి డిజెన్ౖస్ లో బుక్ కవర్స్, బెంౖడర్స్, బాక్ పాక్స్, కలర్స్ కలర్స్ షూస్, టాయ్ కిచెన్, టాయ్ డిషెస్, బేబి డాల్స్, 

బాయ్స్ పెటుట్ కొనే గోరింటాకు, గోల్డ్  బెలు, డిఫెరెంట్ మోడల్ సెస్స్ ఫర్ బోయ్స్.... ఇంకా.... ఆ షాపులో ‘బోయ్స్ ని విషుణ్  మూరిత్లా 
వునాన్వని’ చెపాప్లనే పుసత్కాలు కూడా ంట్ చేయిసాత్ ” సీరియస్ గా చెపేప్సి శెలౖేష్ తో కలసి ఆడుకోవడానికి వెళిళ్పోయాడు పండు.  
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రచయి  బాల్ గు : http://themmera.blogspot.com/ 
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