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      కుకక్ కా లీకుకక్ కా లీ!!
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!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
“అమామ్ అమామ్” పెదద్గా పిలుసూత్  ఇంటోల్ కి వచాచ్డు పండు. 
“ఏమౖె౦ది?” చేతికంటిన పిండి కిందపడకుండా జాగర్తత్ పడుతూ హడావిడిగా వచిచ్ంది వెషౖణ్వి.  
“ఐ వాంట్ ఏ పెట్”. 
“ఓ పెటాట్ , నువవ్లా అరుసూత్  వసేత్ ఇంకా ఏమౖెందో, ఎకక్డెనౖా పడాడ్ వేమో అనుకునాన్. చూదాద్ ంలే” అంటూ లోపలకు 

వెళిళ్ంది. 
“నో చూదాద్ ంలే. ఐ వాంట్ ఎ పెట్ రెట్ౖ నౌ. పీల్జ్ అమామ్ మా ండ్స్ అందరికీ పెట్స్ ఉనాన్యి. మనం కూడా 

తెచుచ్కుందాం” అమమ్తో పాటు వంటగదిలోకి వచాచ్డు.  
“దాని గురించి తరువాత మాటాల్ డదాం నానాన్, ముందు చేతులు కడుకోక్, పకోడీలు వేసుత్ నాన్ తిందువు గాని”.  
 
చేతులు కడుకుక్ని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. కాని వాడి మనసంతా ఆ సాయంతర్ం చూసిన కుకక్పిలల్ మీదే వుంది. పండు 

సూక్ల్ నుండి వసుత్ నన్పుప్డు పకిక్ంటి ‘జేసన్’ కుకక్పిలల్తో ఆడుకుంటూ కనిపించాడు. అది ‘జేసన్’ వేసిన బాల్ ని పరిగెతుత్ కుంటూ 
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వెళిళ్ తెచిచ్సూత్  ఉంది. బుజిజ్ కుకక్పిలల్, తెలల్గా అకక్డకక్డా గోధుమ రంగు మచచ్లతో అందంగా ఉందది. దానిన్ చూసినపుప్డలాల్  
పండుకూక్డా ఓ పెట్ కావాలని అనిపిసూత్  ఉంటుంది. అపప్టికి ఊరుకుని ఆ రా  పర్సాద్ రాగానే మళీళ్ మొదలెటాట్ డు పండు.  

 
“నానాన్ మనం పెట్ ని తెచుచ్కుందాం” 
“యస్... పెట్ ని తెచుచ్కుందాం” పర్తూయ్ష కూడా వంత పాడింది.  
“మీరిదద్రునాన్రుగా చాలేల్రా మళీళ్ మనకు వేరే పెట్ ఎందుకు” తేలిగాగ్  అనేసింది వెషౖణ్వి. 
“నానాన్ పీల్జ్ నానాన్, పీల్జ్ పీల్జ్” పర్సాద్ ఒళోళ్ కూరుచ్ని గడడ్ం పటుట్ కుని అడిగాడు పండు.  
“మా ండ్స్ అందరి ఇంటోల్  పెట్స్ ఉనాన్యి మనం కూడా ఓ పెట్ తెచుచ్కుందాం నానాన్” పర్తూయ్ష ఆశగా అడిగింది.  
“మమమ్లిన్ పెంచుకోండిరా” నవేవ్శాడు పర్సాద్. 
“యు డోన్’ట్ లిజన్ టు అజ్. యు ఆలేవ్స్ టెల్ అజ్ సట్ఫ్ టు డు. వుయ్ వాంట్ ఎ పెట్ దట్ లిజన్స్ టు అజ్”  

పెట్ ఎందుకు కావాలో కూడా చెపేప్సింది పర్తూయ్ష.  
“సీట్వెన్ హేజ్ ఎ జరమ్న్ షెపర్డ్. జాన్ హాజ్ టూ పారెట్స్, అమెండా హాజ్ ఏ కూయ్ట్ కేట్. నటాషా హాజ్ టు 

హేంసట్ర్స్” ఏకరువు పెటాట్ డు పండు. 
“ఇపప్టికే ఇంటోల్  ఆఫీసోల్  పని చేసుకోలేక పోతునాన్ను. ఇది చాలక ఇంకా పెట్ అంటే నా వలల్ కాదు బాబూ” విసుగాగ్  

చెపిప్ంది అమమ్. 
“మేమే టేక్ కేర్ చేసాత్ ం అమామ్, యు డాన్’ట్ హావ్ టు డు ఎనీ థింగ్. రెట్ౖ అకాక్” 
“అవునమామ్ మేమే టేక్ కేర్ చేసాత్ ం. డాగ్ ని తెచుచ్కు౦దా౦. “నేనూ పండూ రోజూ వాక్ కి తీసుకెళతాం. జేసన్ 

వాళళ్లా మనం కూడా ఇనివ్జిబుల్ ఫెన్స్ పెడదాం. అపుప్డది ఎకక్డికీ వెళళ్కుండా మన ఫర్ంట్ యార్డ్ లోనే వుంటుంది.” చెపిప్ంది 
పర్తాయ్ష. 

మిగిలిన విషయాలోల్  ఎంత పోటాల్ డుకునాన్ ఈ విషయంలో మాతర్౦ పిలల్లిదద్రిదీ ఒకే అభి యం.  
“మనం ఇండియాకు వెళితే కనీసం అకక్డ నెలరోజులు వుంటాం. అపుప్డు అదెకక్డ వుంటుంది. కషట్ ం కదా” సరిద్ 

చెపప్బోయాడు పర్సాద్. పిలల్ల దగగ్ర సమాధానాలు సిదధ్ంగా వునాన్యి. 
“డాగ్ కేర్ సెంటర్ లో వదిలి పెటిట్  వెళదాం” చెపాప్డు పండు.  
“పెట్ షాప్ వాళుళ్ కూడా టేక్ కేర్ చేసాత్ రు నానాన్. పెగౖా వాళుళ్ డాగ్ కి చకక్గా హెయిర్ మ్ చేసాత్ రు. పీల్జ్ నానాన్ 

పీల్జ్ పెట్ తెచుచ్కుందాం” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
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ఇలా ఓ గంట పెంపుడు జంతువుల గురించి మాటాల్ డుకునాన్క చివరకు  
“ఒకే, ఒకే పెట్ తీసుకుందాం, కాని డాగ్ కాదు” చెపాప్డు పర్సాద్. 
“ఓకె, దెన్ కేట్?”  
“నో కేట్ ”  
“నా....నాన్” పర్సాద్ వాకయ్ం పూరిత్చేయక ముందే అరిచారు పిలల్లిదద్రూ. 
“ననున్ పూరిత్గా చెపప్నివవ్ండి. మనం ఇపప్టివరకు ఏ పెట్ ని పెంచలేదు కదా అందుకని ముందు ఏదెనౖా కేజ్ లో 

వుండే పెట్ ని పెంచుకుందాం. 
“కేజ్ లో పెట్ వదుద్ . రియల్ గా ఆడుకునే పెట్ కావలి” పర్తూయ్ష.  
“అలా అయితే అసలే పెటేట్  వదుద్ ” ఖరాఖండిగా చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. పండు పెదద్గా ఏడవడం మొదలుపెటట్గానే, పర్సాద్ 

“రేపు వీకెండ్ మనం ‘పెట్స్ మార్ట్’ కి వెళిళ్ అమమ్కు మీకు నచిచ్న పెట్ తెచుచ్కుందాం. సరేనా. అకక్డ మళీళ్ ‘అది కావాలి, ఇది 
కావాలి’ అని గొడవ పెటట్కూడదు. అలా అయితేనే వెళదాం” అనాన్డు. 

“ఒకే” అయిషట్ ంగా ఒపుప్కునాన్రు పిలల్లు.  
                                      **** 
శనివారం నిదర్లేవగానే పండు మెలల్గా నానన్ పడుకునన్ గదిలోకి వచాచ్డు. పర్సాద్ ఇంకా నిదర్పోతూనే ఉనాన్డు. 

“నానాన్ వేక్ అప్” మెలల్గా పిలిచాడు. 
“అపుప్డే లేచావేం నానాన్, ఇంకాసేపు పడుకోకూడదూ” బలవంతంగా కళుళ్ తెరుసూత్  అడిగాడు పర్సాద్.  
“ఇవాళ వీకెండ్ నానాన్ వెళిల్ పెట్ తెచుచ్కుందాం లే”  
“అపుప్డేనా ఇంకా పెట్స్ కూడా నిదర్ లేచి వుండవు కొంచెం సేపు ఆగి వెళాద్ ం” అని చెపిప్ దుపప్టి పూరిత్గా మొహం 

మీదకు లాకుక్ని పడుకునాన్డు. పండు కిటికీ దగగ్రకు వెళిళ్ బల్యిండ్స్ పకక్కు జరిపి చూసాడు. ఇంటి ముందు లాన్ మీద ఎండ 
పడుతోంది. పకిక్ంటి మారగ్రెట్ క్ సూట్ వేసుకుని బయట జాగింగ్ చేసూత్  కనిపించింది. కొంచెం దూరంలో ఎవరో కుకక్ను 
తీసుకొసుత్ నన్టుల్ గా అనిపించి తల కిటికీ అదాద్ నికి ఆనిచ్ చూసాడు. ముకుక్కు అదద్ం చలల్గా తగిలింది. కుకక్ ఇపుప్డు కొంచెం దగగ్రగా 
కనిపిసోత్ ంది. పండు నానన్ దగగ్రకు వెళిల్ “నానాన్...లే నానాన్ పెట్స్ నిదర్ లేచాయి” అంటూ దుపప్టి లాగేసేడు. ఇక లేవక తపప్లేదు 
పర్సాద్ కి. లేచి హెడ్ బోర్డ్ ఆనుకుని కూరుచ్ని “పండూ పెట్స్ నిదర్లేచినా షాప్ పది వరకూ ఓపెన్ చెయయ్రు నానాన్" ఆవలిసూత్  
చెపాప్డు. 

“పదంటే?”  
“పదంటే టెన్. మనం సాన్నం చేసి క్ ఫాస్ట్  చేసి అపుప్డు వెళాద్ ం. ఒకే” 
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“ఇపుప్డు టెంౖ ఎంతయింది “ 
గోడ మీద గడియారం చూసి సెవెన్ అయిందని చెపాప్డు పర్సాద్. 
“ఇంకా  అవర్స్” అంటూ కుకక్లేమౖెనా కనిపిసాత్ యిమోమని మళీళ్ కిటికీ దగగ్రకు వెళిల్ చూసాడు. వీధంతా ఖాళీగా 

వుంది. మెలల్గా పర్తూయ్ష గదిలోకి వెళిళ్ అకక్ను నిదర్ లేపాడు. ఇదద్రూ వాళళ్మమ్ పిలిచేవరకూ పెట్స్ గురించి ఏమిటేమిటో 
మాటాల్ డుకుంటూనే వునాన్రు.   

                                 **** 
పది గంటలకలాల్  నలుగురూ పెట్ షాప్ కి వెళాళ్రు. ఆ షాపులో ఒక వెపౖు వరుసగా మూడువెపౖులా అదాద్ లు బిగించిన 

పెదద్ పెదద్ డబాబ్లునాన్యి. వాటిలో వునాన్ జంతువులను చూసూత్  “ఎలుకలునాన్యేమి  ఇకక్డా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది వెషౖణ్వి.  
“అవి కూడా పెటేస్. పండూ లుక్ ఎట్ దిస్” అంటూ ఒక అదాద్ ల గదిలో అటూఇటూ పరిగెడుతునన్ గోధుమ రంగు 

జీవిని చూపించింది పర్తూయ్ష. 
“సో కూయ్ట్. అమామ్ దీనిన్ పెంచుకు౦దామా?” ఉతాస్హంగా అడిగాడు. 
“ఛీ...ఛీ ఎలుకనెవరెనౖా పెంచుకు౦టారా...ఇంటోల్  బటట్లనీన్ కొటేట్సుత్ ంది. వదుద్ ”  
“ఇది ఎలుక కాదమామ్ ‘హామ్ సట్ర్’. దీనికి కేజ్ ఉంటుంది. అందులోనుండి అసలు బయటకే రాదు” వివరించింది 

పర్తూయ్ష.       
“ఇకక్డింకా చాలా పెట్స్ ఉనాన్యిగా అనీన్ చూసి డిసెడ్ౖ చేసుకుందాం. పదండి” అంటూ ముందుకు నడిచాడు 

పర్సాద్.  
రెండడుగులు వేయగానే “అమోమ్ పాము....” అంటూ చినన్గా అరిచింది వెషౖణ్వి.  
“దోజ్ ఆర్ నాట్ హాముఫ్ల్. అవి కూడా పెటేస్. లాస్ట్  ఇయర్ మేం ఫీల్డ్  ప్ కెళిళ్నపుప్డు ఒక లేడీ పెట్ సేన్క్ ను నెక్ 

మీద సాక్ర్ఫ్ లాగా వేసుకుంది. మేం అందరం టచ్ చేశా౦ కూడా” ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
“లకీక్....కెన్ ఐ టచ్ ద సేన్క్” ఆ అదాద్ ల గదిలోని చినన్ కొమమ్ మీద జరజర పాకుతునన్ పామును ఆసకి త్గా చూసూత్  

అడిగాడు పండు.  
“ఒదుద్ లే వాటిని డిసబ్ చేయకూడదు. ఊరికే చూడాలి. ఈ వెపౖు చూడండి ఏమునాన్యో” అంటూ ఎదురుగా 

చూపించాడు పర్సాద్. అకక్డ తొండలు, కపప్లు కనిపించాయి. అమమ్వెపౖు చూసాడు పండు మళీళ్ ఏమంటు౦దోనని. వెషౖణ్వి మొహం 
తిపుప్కుని అకక్నుండి మరో వరుసలోకి వెళిళ్ంది. ఒక కొమమ్ మీదనుంచి మరో కొమమ్ మీదకు పాకుతునన్ పచచ్ని తొండ వాడికి చాలా 
నచిచ్ంది. ఆ పకక్నే కపప్లు అటూ ఇటూ ఎగురుతూ ఉనాన్యి. “అకాక్, దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్  పేల్స్ ఐ ఎవర్ బీన్” చెపాప్డు.    
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“పండూ ఇవి చూడండి ఎంత బావునాన్యో” అంటూ వెషౖణ్వి పిలవడం వినిపించింది. అకక్డినుండి మెలల్గా కిచకిచ 
శబాద్ లు కూడా వినిపిసుత్ నాన్యి. ఆ వరుసలో పెదద్ పెదద్ పంజరాలు చాలా వునాన్యి. వాటిలో రంగు రంగుల పకుష్లు సందడిగా 
ఎగురుతునాన్యి.  

“అకాక్ దిస్ బర్డ్ ఈజ్ సో... టీట్” పసుపు రంగు కేనరీని చూపించాడు.  
“ఐ లెక్ౖ దట్ బూల్  ఫించ్”  
అనిన్ంటినీ చూసూత్  చివరగా కుకక్లు, పిలుల్ లు ఉనన్ చినన్ చినన్ గదుల దగగ్రకు వచాచ్రు.  
“అమామ్ మనం ఆ కేట్ ని తీసుకెళాద్ మా?” ఒక పిలిల్వెపౖు ఇషట్ ంగా చూసూత్  దాని దగగ్రగా వెళిళ్ నిలబడి అడిగింది 

పర్తూయ్ష. ఆ పిలిల్ని చూడగానే పండుకు అమెండా వాళళ్ ఇంటోల్  చూసిన నలల్పిలిల్ గురొత్చిచ్ంది. 
“ఒదుద్  నానాన్ పిలిల్ని పెంచకోకూడదు” చెపిప్ంది. 
“ఎందుకు పెంచుకోకూడదు?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.  
“ఎందుకంటె పిలిల్ మంచి శకునం కాదు”   
“వాట్ ఈజ్ శకున౦?”    
“శకునం అంటే...మనం ఏదెనౖా పని మీద బయటకు వెళాళ్మనుకో మనకు పిలిల్ ఎదు కూడదు. ఎదురొసేత్ మనం 

వెళిళ్న పని జరగదనన్మాట”   
“దట్స్ నాట్ . లాస్ట్  వీకెండ్ జేకబ్ కిస్డ్  హిజ్ కేట్ బిఫోరే హి లెఫ్ట్  ద హౌస్ ఫర్ ఎ చెస్ టోరన్మెంట్. హి గాట్ ఎ 

ఫీ ఇన్ దట్ టోరన్మెంట్”.   
అలా మాటాల్ డుకుంటూ పెదద్ ఎకేవ్రియం దగగ్రకు వచాచ్రు. అకక్డకక్డ కొనిన్ రంగు రంగుల చేపలు గుంపులుగా 

తిరుగుతూ వునాన్యి. వాటిలో గోల్డ్  ఫిష్, గపీప్స్ చాలా నచాచ్యి పండుకు. అవి తీసుకుందామని పండు చెపప్గానే సంతోషంగా 
ఒపుప్కుంది వెషౖణ్వి. పర్తూయ్ష మాతర్ం కనీసం హేంసట్ర్ అయినా కొనాలని పటుట్ బటిట్౦ది. చేపలకో పెదద్ ఎకేవ్రియం, హేంసట్ర్ కి అదాద్ ల 
గది, దానికి కావలసిన బెడిడ్ంగ్, ఇంకా వాటికి ఏమేం కావాలో అడిగి వాటనిన్ంటినీ నాలుగు పెదద్ బేగులు నిండా నింపారు.   

తన చేతిలో వునన్ చినన్ డబాబ్లోని హేంసట్ర్ ను మురిపెంగా చూసూత్  “హేంసట్ర్ కి ‘చిప్ మంక్’ అని పేరు 
పెడదామా పండూ?”  అడిగింది పర్తూయ్ష.  

“చిప్ మంక్...ఓకె. హౌ అబౌట్ వు విల్ కాల్ దీజ్ ఫిషెస్ యాజ్ డాగీ, కిటీట్ , సిల్ంకీ, అండ్ గీ” అడిగాడు పండు.  
“నెస్ౖ నేమ్స్” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. వాటికోసం ఏం చెయాయ్లో, వాటిని ఎకక్డ పెటాట్ లో అకక్తో మాటాల్ డుతూ 

సంతోషంగా కారులో కూరుచ్నాన్డు పండు.  
                                   **** 
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ఇంటికి రాగానే ఎకేవ్రియంను హాల్ లో గోడవెపౖుగా ఒక టేబుల్ మీద పెటాట్ డు పర్సాద్. దానిలో రంగురంగుల 
రాళూళ్, కొనిన్ పాల్ సిట్క్ మొకక్లూ పెటిట్ంది వెషౖణ్వి. పర్తూయ్ష కొనిన్ నీళుళ్ తెచిచ్ దానిలో పోశాక, బాగులో నీళళ్లో వునన్ చేపలను మెలల్గా 
దానిలో వదిలిపెటాట్ డు పండు. దాని పకక్నే కేజ్ లో కింద మెతత్ని చెకక్ముకక్లు పరిచి, ఒక చకర్ం లాంటి దానిన్ అందులో పెటిట్  అనీన్ 
సరిగాగ్  కుదిరాయనకునాన్క పర్తూయ్షను ‘చిప్ మంక్’ ను అందులో పెటట్మంది వెషౖణ్వి. బుజిజ్పండు ఆ రోజంతా వాటి దగగ్రనుండి 
ఎటూ కదలలేదు.   

తరువాత రోజు పండు నిదర్లేవగానే చేపలకు ‘గుడ్ మారిన్ంగ్’ చెపిప్ తరువాతే రెస్ట్  రూమ్ కి వెళాళ్డు. ఆ సాయంతర్ం 
సూక్ల్ నుండి రాగానే కొదిద్సేపు వాటిని చూసి అమమ్ దగగ్రకు వెళిళ్ ఆ రోజు సూక్ల్ కబురల్నీన్ చెపాప్డు. ఈలోగా వాడి జేసన్ రావడంతో 
ఆడుకోవడానికి బయటకు వెళిళ్పోయాడు. రా  భోజనం చేసేపుప్డు చిప్ మంక్ కేజ్ లోంచి ఏదో శబద్ం వినిపించి ఆశచ్రయ్ంగా దానివెపౖు 
చూశాడు. అది ఆ కేజ్ లో వునన్ చకర్ం ఎకిక్ వేగంగా తిరుగుతోంది.  

“ఎందుకు నానాన్ అదలా చేసోత్ ంది?” అడిగాడు పండు.  
“దానికి ఎకస్ర్ సెజ్ౖ కావాలి, ఇంకా టెంౖ పాస్ కూడా అవావ్లి కదా” చెపాప్డు పర్సాద్.  
                                  **** 
తరువాత రోజు శనివారం. ఉదయనేన్ సాకర్ వెళిళ్ వచిచ్ చూసేసరికి చిప్ మంక్ మళీళ్ తిరుగుతూ కనిపించింది. 

చేపలు కూడా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉనాన్యి. సాన్నం చేసి వచిచ్ నానన్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. పర్సాద్ డిసక్వరీ చానల్ లో ‘అండర్ 
ది సి’ ం చూసుత్ నాన్డు. పండుకూక్డా ఆ ం అంటే చాలా ఇషట్ ం. రంగు రంగుల చేపలు గుంపులు గుంపులుగా తిరగడం 
చూసుత్ ంటే వాడికి చాలా ముచచ్టగా అనిపిసుత్ ంది. వాటిని ‘సూక్ల్ ఆఫ్ ఫిష్’ అంటారని పర్సాద్ చెపాప్డు.  పండుకు అపుప్డు వాళళ్ 
సూక్ల్ గురొత్చిచ్ంది. పిలల్లందరూ సూక్ల్ పారోక్  ఆడుకోవడం గురొత్చిచ్ంది. ఎకేవ్రియంలోని చేపలను చూశాడు, అవి కూడా 
ఎకేవ్రియంలో అటూ ఇటూ తిరుగుతూనే వునాన్యి.  

                                     **** 
 ఆ మధాయ్హన్ం వెషౖణ్వి పర్తూయ్షను తీసుకుని షాపింగ్ కి వెళిళ్ంది. పర్సాద్ ఆఫీస్ రూంలో కూరుచ్ని 

పనిచేసుకుంటునాన్డు. పండు హాలోల్ కి వచిచ్ చిప్ మంక్ ఎదురుగా నిలబడాడ్ డు. అది నినన్టిలాగే గుండర్ంగా చకర్ంలో తిరుగుతూ ఉంది. 
కాఫీ టేబుల్ చుటూట్  తను కూడా వేగంగా పరిగెతత్డం మొదలు పెటాట్ డు పండు. కొదిద్ సేపటికి కళుళ్ తిరిగినటల్యింది. సోఫాలో 
కూరుచ్నాన్డు. అకక్డినుండి చూసేత్ వాడి సేన్హితులందరూ బయట ఆడుకుంటూ కనిపించారు. పెకౖిలేచి కాఫీ టేబుల్ చుటూట్  నడవడం 
మొదలు పెటాట్ డు. ఐదు నిముషాల తరువాత చిప్ మంక్ వెపౖోసారి చూసి పరిగెతుత్ కుంటూ బయటకు వెళిళ్పోయాడు.  

ఆ రా  భోజనం చేసేపుప్డు “నానాన్ మనకు పెట్స్ వదుద్ ” మెలల్గా చెపాప్డు పండు.  
“ఎందుకు పండూ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“ఫిషెస్ ని ఓషనోల్ , చిప్ మంక్ ని ఫారెస్ట్  లో వదిలేదాద్ ం” చెపాప్డు.  
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“వాట్!” ఆశచ్రయ్ంతో చినన్గా కేక పెటిట్ంది పర్తూయ్ష.  
“ఒకక్ రూమ్ లోనే ఉండడం సో బోరింగ్. ఐ కేంట్ లివ్ లెక్ౖ దట్ ఈవెన్ ఎ సింగల్ డే. బట్ ది పూర్ తింగ్స్. దే హావ్ 

టు లివ్ దెయిర్ ఎనైట్ ర్ లెవ్ౖస్ లెక్ౖ దట్. దట్స్ నాట్ ఫెయిర్” చెపాప్డు 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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