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నేనేనేనే పెదద్పెదద్ !!!!

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 ల సంపుటి 

మీకోసం!   

      
 
 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
బుజిజ్పండు నిదర్ లేచి కళుళ్ తెరవగానే గోడ మీద సిట్క్ మాన్ కనిపించాడు. బౖెల్ండ్స్ లోనుండి వెలుతురు లంబకోణంలో రెండు గీతలుగా 
పడడం వలల్ తోలు బొమమ్లాటలోని కొయయ్ బొమమ్లా అనిపిసోత్ ందది. పండుకు ఆ సిట్క్ మాన్ అంటే చాలా ఇషట్ ం. ఆ పకక్నే రా  పారీట్ 
నుండి ఇంటికి తెచిచ్న హాపీ నూయ్ ఇయర్ అని రాసునన్ బెలూన్ గోడకు అనుకుని ఫాన్ గాలికి ఊగుతోంది. ఆవేళ కొతత్ సంవతస్రమని 
అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది పండుకు. కొయయ్ బొమమ్కు "హాపీ నూయ్ ఇయర్ సిట్క్ మాన్" అని శుభాకాంకష్లు చెపూత్  మంచం దిగాడు పండు. రెస్ట్  
రూమ్ కి వెళిల్ పళుళ్ తోముకుని హాలోల్ కి వెళేళ్సరికి వాళళ్కక్ పర్తూయ్ష, అమమ్ వెషౖణ్వి ఇచిచ్న పాలు తాగుతూ కిచెన్ కౌంటర్ దగగ్ర 
కూరుచ్ని వుంది. వెషౖణ్వి పండుకు కూడా కపుప్లో పాలు పోసి చాకొలేట్ పౌడర్ కలిపి ఇచిచ్ంది.   
         “ఇవాళ కొతత్ సంవతస్రం మొదలెంౖది కదా! గుడికెళాద్ ం తవ్రగా తయారవవ్ండి.” అంటూ పిలల్లిదద్రికీ చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. 

 బుజిజ్పండు గదిలోకి వెళల్గానే వెషౖణ్వి కూడా వెనుకే వచిచ్ అరలో మడత పెటిట్  వునన్ కురాత్  పెజౖమా తీసిచిచ్ంది. చినన్చినన్ 
పూసలు కుటిట్న  నీలం రంగు కురాత్ , గంధం రంగు పెజౖమా చాలా అందంగా వునాన్యి. అవెంతందంగా వునాన్ వాటికుండే పూసలు 
దారాలు గుచుచ్కుంటాయని అలాంటి బటట్లు అసస్లు నచచ్వు పండుకు. పెగౖా అవేసుకుని రెస్ట్  రూమ్ కి వెళాళ్లంటే వాడికి ఎవరో 
ఒకరు సహాయం చెయాయ్లిస్ందే.  

“మామ్ డు ఐ హావ్ టు వేర్ దిస్?” మొహం విసుగాగ్  పెటిట్  అడిగాడు.  
“గుడికెళుత్నాన్ం కద నానాన్, అలాంటి బటట్లే వేసుకోవాలి” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
ఇంకోసారెతౖే గొడవ పెటేట్వాడేమో కాని  నినన్రా  అమమ్ “కొతత్ సంవతస్రం రోజు ఎలా వుంటే సంవతస్రమంతా అలాగే 

వుంటుంది” అని చెపప్డం గురొత్చిచ్, అమమ్తో గొడవ పెటుట్ కోవడం ఇషట్ ం లేక,  
“గుడి నుండి ఇంటికి వచిచ్న వెంటనే విపేప్సాత్ ను.” కొంచెం కోపంగా చెపేప్సి బాత్ రూమ్ లోకి వెళాళ్డు.  
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        సాన్నం పూరిత్చేసి టవల్ చుటుట్ కుని గదిలోకి వచిచ్ కురాత్ ను అటూ ఇటూ తిపిప్ చూశాడు పండు. చొకాక్ కంటే చాలా పొడవుగా 
వుందది. టీ షర్ట్ వేసుకునన్టుల్ గా ముందు చేతులు రెండూ లోపల పెటిట్  వేసుకోవాలని చూశాడు. చేతులు లోపలకు వెళాళ్యి కాని తల  
బయటకు రాలేదు. పండుకు లోపల ఏమీ కనిపించలేదు, వాడికి బోలెడు భయం వేసింది. “అమామ్ అమామ్” అంటూ గటిట్గా కేకలు 
పెటాట్ డు. ఏమౖె౦దోనని వెషౖణ్వి హడావిడిగా వెళేళ్సరికి డాన్స్ చేసుత్ నన్ కురాత్  కింద కాళుళ్ కనిపించాయి, పిలాల్ డు కనిపించలేదు. కురాత్  
కిందకు లాగి సరి చేసి ఆ తరువాత పెజౖమా కూడా వేసింది. తల శుభర్ంగా తుడిచి నునన్గా దువివ్ “బంగారు కొండలా వునాన్”వంటూ 
ముదుద్  పెటుట్ కుంది. పండు అకేక్మౖెనా వచిచ్ందేమోనని తలుపు వెపౖు చూశాడు. అమమ్ అలా ముదుద్  పెటుట్ కోవడం వాడికి చాలా ఇషట్ ం 
కాని, ఆ విషయం ఎవరికీ తెలియడం ఇషట్ ం లేదు. తెలిసేత్ వాడెన్కక్డ చినన్వాడనేసాత్ రోనని భయం. 

 “నువెవ్ళిళ్ టివి చూసూత్ ండు నానాన్, ఈలోగా నేను అకక్ను రెడీ చేసాత్ న”ని చెపిప్ గదిలోంచి బయటకు వెళిళ్ంది వెషౖణ్వి.    
      వెషౖణ్వి అలా వెళళ్గానే పండు అదద్ం దగగ్రకు వెళిల్ నిలబడి చూసుకునాన్డు, అదద్ంలో వునన్ది తను కాక వేరే ఎవరోలా కనిపించింది. 
చేతోత్  జుటుట్  కొంచెం చెరిపేసుకుని, అటూ ఇటూ తిరిగి చూసుకునాన్డు. వాడు నడుసుత్ ంటే చెమక్ చెమక్ మని పూసలు మెరవడం 
నచిచ్ంది. ఒక పూసను లాగి చూశాడు. అది ఏకంగా చేతిలోకే వచేచ్సింది. ‘అమొమ్సుత్ ందేమో తిడుత్ ందిపుప్డు’ అనుకుని జాగర్తత్గా తిరిగి 
పెటట్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. అది ఊడి పడిపోతుంది కాని దాని సాథ్ నంలోకి వెళళ్డం లేదు. ఒకసారిలాగే పూసలు లాగేసి వాటిని కివ్క్ 
ఫిక్స్ పెటిట్  అంటిసేత్ ఆ విషయం ఎలా కనిపెటేట్సి౦దో ఏమో అమమ్ వాడికి బోలెడు బోలెడు నీతులు చెపేప్సింది. ఈసారి గప్ చిప్ గా ఆ 
పూసను తీసుకెళిళ్ చెతత్బుటట్లో పడేశాడు. ఏం తెలియనటుల్ గా వెళిళ్ సోఫాలో కూరుచ్ని కారూట్ న్ పెటుట్ కునాన్డు. ఈలోగా పర్తూయ్ష 
కూడా పటుట్ లంగా, రెండు జడలు వేసుకుని తయారయి వచిచ్ంది. వాడికి పర్తూయ్ష అకక్లా కనిపించలేదు. మొనన్ చూసిన తెలుగు 
సినిమాలో ఎవరో అమామ్యిలా ఫనీన్గా కనిపించింది.  
        అరగంట తరువాత నలుగురూ కారులో గుడికి బయలు దేరారు.  

“గుడిలో అలల్రి చేయకూడదు బుదిద్గా వుండాలి.” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
“ఫోర్త్ టెంౖ” అంటూ పండు చెవిలో చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
ఇదద్రూ కిసుకుక్న నవావ్రు. పిలల్లెందుకు నవువ్తునాన్రా అని వెనకకు చూసిన అమమ్తో  “అమామ్, ఇవాళ ఏ గాడ్ పుటిట్నరోజు?” 

అడిగాడు పండు.  
“ఏ దేవుడిదీ కాదు కొతత్ సంవతస్రం కదా ఈ రోజు దేవుడికి మొకుక్ంటే సంవతస్రమంతా మంచే జరుగుతుంది. దేవుడి దగగ్ర 

చకక్గా చదువు రావాలని దండం పెటుట్ కోండి.” చెపిప్ందమమ్.  
“అమామ్, ఇకక్డ మా బుక్స్ అనీన్ ఇంగీల్షోల్  వుంటాయి, సరసవ్తీ దేవికి ఇంగీల్ష్ రాదుగా మరి మాకు చదువెటాల్  తెపిప్సుత్ ంది.” 

సందేహం వయ్క త్ం చేశాడు పండు.  
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పర్సాద్ రేర్ వూయ్ మిరర్ర్ లోంచి పండును చూసి నవువ్తూ “దేవతలకు అనిన్ భాషలూ వసాత్ యి. నువువ్ దండం పెటుట్ కో నీకు 
బాగా చదువొచేచ్లా చేసుత్ ంది” చెపాప్డు నానన్.  

“దండం పెటుట్ కుంటే ఇకనుండి కుమాన్ వర్క్ చెయయ్కక్రేల్దా?” ఆశగా అడిగాడు పండు.  
“నువువ్ కుమాన్ చేసేత్ ఇంకా బాగా లెకక్లు వసాత్ యి.” చెపిప్ందమమ్. ఇంకా బాగా ఎందుకు రావాలో అరధ్ం కాలేదు పండుకు.  

       మాటలోల్ నే గుడి దగగ్రకు వచేచ్శారు. కారు దిగి చెపుప్లు గుడి బెటౖ అరలో పెటిట్  అకక్డే వునన్ కుళాయిలో నీళుళ్ తిపిప్ కాళుళ్ 
కడుకుక్ని లోపలకు వెళాళ్రు. లోపల గణపతికి, వెంకటేశవ్ర సావ్మికి, సీతారామంజనేయులకు, శివుడికి వేరు వేరుగా చినన్ చినన్ 
మందిరాలునాన్యి. ఒకమూలగా నవ గర్హాలునాన్యి.  

పర్దకష్ణాలు మొదలు పెటట్గానే శివుడి గుడి దగగ్రునన్  పూజారి “అమామ్, నవగర్హాలను బయటేసి పర్దకష్ణం చెయయ్ండి” అని 
చెపాప్డు. 

 పండు నానన్ వెనుకే దండం పెటుట్ కుని నడుసూత్  నానన్ చేసినటుల్ గానే గుడిగోడల మీద వునన్ విగర్హాలను తాకి 
కళళ్కదుద్ కు౦టూ, “నానాన్ గాడ్స్ అందరిలో  ఏ గాడ్  పవర్ ఫుల్?” అనడిగాడు.  

“అందరూ మహిమ గలవాళేళ్ ఎవరి మహతయ్ం వాళళ్ది. ఒకోక్దానికి ఒకోక్ దేవుడు. సరసవ్తీ దేవి చదువిసుత్ ంది, ల  దేవి ధన౦ 
అంటే డబుబ్లిసుత్ ంది. అలాగనన్మాట.” చెపాప్డు పర్సాద్. 

 “ఓ ఒకోక్ దానికి ఒకోక్ దేవుడు౦టాడా, మరి బటట్లకు, రోడల్కు దేవుడెవవ్రు?” గోడమీద చెకిక్వునన్ అమమ్వారి కాళుళ్తాకి కాళళ్ 
కదుద్ కుంటూ అడిగాడు పండు.  

“వాటికి దేవుడుండదు నానాన్” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
అమమ్ వెపౖు అపనమమ్కంగా చూశాడు. “రోజూ బటట్లు వేసుకోవాలా! మరి మంచి మంచి బటట్లు దేవుడే కదా ఇవావ్లి. వాటికి 

దేవుడే లేకపోవడం ఏమిటి?” అని ఆలోచిసుత్ ంటే వాడికి మొనన్ టివిలో చూసిన రోడుడ్  పర్మాదం గురొత్చిచ్ంది. రోడుడ్  దేముడు 
లేకపోబటిట్  అలా పర్మాదం జరిగిందని ఆలోచిసూత్   

“నానాన్ మనం వాటనిన్టికీ దేవుణిణ్  పెటుట్ కుందాం” అని చెపాప్డు.  
“దేముడిని మనం పెటుట్ కోవడం ఏమిటి? ఎలా పెడతాం దేముడిని” అనాన్డు పండుతో అంతకంటే ఏం చెపాప్లో ఆ కష్ణంలో 

తోచలేదు పర్సాద్ కు.  
“ఈ కొతత్ గుడి కటిట్నపుప్డు దేవుళళ్౦దరినీ ఇండియా నుండి తెచుచ్కోలేదూ, అలానే తెచిచ్ పెటుట్ కుందాం.” అని చెపాప్డు.  
ఈ లోగా మూడు పర్దకిష్ణాలు పూరత్వడంతో  వెంకటేశవ్ర సావ్మి గుడి ముందు నిలబడాడ్ రు. అపప్టికే చాలామంది అకక్డ 

దేవుణిణ్  చూసూత్  మందిరానికి అటూ ఇటూ వరుసగా నిలబడి వునాన్రు.  
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        పూజారి దేవుడికి అభిషేకం చేసూత్  మం లు చదువుతునాన్డు. “అమామ్ ఇంకా ఎంతసేపు పూజ.” మెలల్గా అడిగాడు వెషౖణ్విని.  
 “ఇంకొంచెం సేపు పడుతుంది, మాటాల్ డకుండా నిలబడు.” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  

పండు అకక్డే నిలబడి దికుక్లు చూడడం మొదలు పెటాట్ డు. కొంతమంది ఆడవాళుళ్ ఓ పకక్గాకూరుచ్ని పువువ్లు కడుతూ 
వునాన్రు. లెనౖోల్  నిలబడిన వాళుళ్ కొంతమంది కళుళ్ మూసుకుని వుంటే మరికొంతమంది పెదవులు కదుపుతూ శబద్ం రాకుండా ఏదో 
చదువుతునాన్రు. దూరంగా వునన్ టేబుల్ మీద పర్సాదం లు రెండు కనిపిసుత్ నాన్యి.  

“అకాక్ పర్సాదం ఎపుప్డు పెడతారు?” మెలల్గా పర్తూయ్ష చెవి దగగ్రకొచిచ్ అడిగాడు పండు.  
పండు ఎంత మెలల్గా అడిగినా అది వెషౖణ్వికి వినిపించి, నోటి మీద వేలు పెటిట్కుని మాటాల్ డవదద్నన్టుల్  సెగౖ చేసింది. పూజ 

పూరత్యిందనడానికి గురుత్ గా పూజారి గంట గణగణ వాయించి  నెవౖేదయ్ం పెటట్డానికి గరభ్గుడిలోకి పర్సాదం గినెన్ పటుట్ కుని వెళిళ్ 
తలుపులు దగగ్రగా వేశాడు.  
        “నానాన్ పూజారి తలుపులు ఎందుకు వేశాడు?” లోపలేమౖెనా కనిపిసుత్ ందేమో నని తొంగి చూసూత్  సందేహం వయ్క త్ం చేశాడు 
పండు.  

“పెదద్వారిన్ గౌరవించాలి, పూజారి గారిని ‘వేశాడు’ అనకూడదు, ‘వేశారు’ అనాలి” సరిదిదిద్ంది వెషౖణ్వి.  
“దేవుడు  ఆ నేవేదయ్ం తింటాడు కదా అపుప్డు ఎవరూ చూడకూడదని వేశారు.” చెపాప్డు పర్సాద్.  
“పూజారి ఇంకా లోపలే వునాన్రుగా ఆయన కూడా తింటారా?” నానన్ గబుకుక్న పండు నోరు మూశాడు.  
“ష్..మాటాల్ డకుండా కళుళ్ మూసుకుని దండం పెటుట్ కో” అంటూ సనన్గా కసిరిందమమ్.  
తరువాత ఆంజనేయ సావ్మి గుడి దగగ్ర పర్తూయ్ష ఆంజనేయ సావ్మి దండకం చదివింది. శోల్కా కాల్ సులకు రెండేళళ్ నుండీ 

వెళుత్ ందిగా పర్తూయ్షకి చాలా శోల్కాలొచుచ్. పండు ఈ మధేయ్ కాల్ సులకు వెళళ్డం మొదలు పెటాట్ డు, తనకొచిచ్న “శుకాల్ ం బరదరం”, 
“తొండమునేక దంతము” శోల్కాలు చదివాడు. శివుడి గుడి దగగ్ర పూజారిని చూడగానే పండుకు అంతకు ముందు నవగర్హాల గురించి 
ఆయన చెపిప్న మాటలు గురొత్చాచ్యి. 

 “నానాన్, పర్దకిష్ణ౦ చేసేపుప్డు నవగర్హాలను బయటేసి తిరిగమనాన్రు. మనం మరేచ్పోయాం ఒకక్ గర్హానిన్ కూడా 
బయటెయయ్లేదు.” కంగారుగా చెపాప్డు. అమామ్, నానాన్, అకక్డే వునన్ పూజారి ఫకుక్న నవావ్రు.  

“బయటెయయ్మంటే బయట పడెయయ్మని కాదు నానాన్, గుడి చుటూట్  పర్దకష్ణం చేసేపుప్డు నవగర్హాలను వదిలి ఇవతల పకక్ 
తిరగమని అరధ్ం. నవగర్హాలకు వేరుగా పర్దకష్ణ చేయాలి.” అని చెపాప్డు పర్సాద్.  

“ఈ పెదద్వాళుళ్ ఏదీ అరధ్ం అయేయ్లా చెపప్రు“ అని మనసులో బోలెడు విసుకుక్ని, వాళుళ్ నవివ్నందుకు సిగుగ్ పడి లేచి 
దూరంగా సీతారాముల గుడి దగగ్రకు వెళాళ్డు.    
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      బాణాలు పటుట్ కుని నిలబడిన రామల ణులను తనమ్యంగా చూసూత్  నిలబడాడ్ డు పండు. ఆ బాణాలును, అంబుల పొదిని 
చూసూత్  తను కూడా అడవిలో వేటకెళిళ్ ఠీవిగా బాణం వేసుత్ నన్టుల్  ఊహించుకునాన్డు. వారి పాదాల దగగ్ర నమసాక్రం పెడుతూ 
నిలబడిన హనుమంతుణిణ్  చూసూత్  “పాప౦ ఈ దేముడు కోతి తల పెటుట్ కునాన్డు. చినన్పుప్డు సూక్లోల్   ండ్స్ టీజ్ చెయయ్లేదా” 
అమమ్నడగాలనుకుంటూ వాళళ్ దగగ్రకు వెళేళ్సరికి అమమ్ చినన్ పేల్టోల్  పొంగలి, పులిహోర పర్సాదం పెటిట్చిచ్ంది. పర్సాదం చూడగానే 
అడగాలనుకునన్ విషయం మరచిపోయాడు పండు. నానన్కు పులిహోరలో వేసిన పచిచ్మిరపకాయాలంటే చాలా ఇషట్ ం, ఎపుప్డూ 
పండు పేల్టోల్  మిరపకాయలు కూడా తీసేసుకుంటాడు. పచిచ్ మిరపకాయలు నానన్కివవ్డానికి పండు తన పేల్ట్ వెపౖు చూశాడు, ఒకక్ 
మిరపకాయ లేదు. తనకే కాదు అకక్పేల్టోల్ , అమమ్ పేల్టోల్  కూడా లేదని గమనించి, పేల్ట్ పటుట్ కునే పర్సాదం వునన్ టేబుల్ దగగ్రకు వెళిళ్ 
చూశాడు.  
       “అమామ్ వీళుళ్ పులిహోరలో మిరపకాయలు వెయయ్డం మరచిపోయారు.” అకక్డినుండే అరిచాడు.  

అకక్డునన్వాళళ్ంతా వాణిణ్  చూసి నవవ్గానే ఈ సారి పండుకు నిజంగానే బోలెడు కోపం వచిచ్ంది. ఈ పెదాద్ ళళ్కు నవవ్డం తపప్ 
వేరే పనిలేదు అనుకుంటూ కోపంగా అమమ్ దగగ్రకు వచాచ్డు. పర్సాదం తినకుండా పేల్ట్ పకక్న పెటిట్  తలొంచుకుని కూరుచ్నన్ పండును 
చూసి నానన్కు వాడు నొచుచ్కునాన్డని అరధ్మౖెంది.  

“నేను తినిపించనా నానాన్” అంటూ పర్సాదం పేల్టు చేతిలోకి తీసుకునాన్డు పర్సాద్. ఏం అకక్రేల్దనన్టుల్ గా మొహం పకక్కు 
తిపుప్కునాన్డు పండు.  

అమమ్ వాడి జుటుట్  నిమురుతూ “దేముడికి చేసిన పులిహోరలో మిరపకాయలు వెయయ్రు నానాన్.” అని చెపిప్ంది.  
“ఎందుకు దేముడు కారం తినడా?” అంటూ తనకు తెలియకుండా నానన్ వెపౖు తిరిగి నోరు తెరిచాడు పండు.  
నానన్ సూప్నోత్  పొంగలి నోటోల్  పెడుతూ తినడని చెపాప్డు.  
అయితే దేముడింకా చినన్వాడే, అందుకేననన్మాట అమమ్ పూజారి గారిని ‘తినాన్రు’ అని దేముడిని ‘తినాన్డు’ అని చెపిప్ంది 

అనుకునాన్డు. “కారంగా వుండే ఆవకాయ ముకక్ని కడుకోక్కుండా తినేసుత్ నాన్ను దేవుడి కంటే నేనే పెదద్” అనుకునాన్డు పండు.    
  

                                          PPP 
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    బాయ్  ఆల్బాయ్  ఆల్
  

 
 
 

       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.    
         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.  
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“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.  
“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.  
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“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. 

       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.  
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“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. 

        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. 
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“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.  

“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  
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“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.  

“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.  
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             ప్లిల్ ంగ్ప్లిల్ ంగ్ బీబీ

“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.  

PPP 
 

 
 
 
 

         రోడుడ్  పకక్గా ఆగిన సూక్ల్ బస్ దిగి ఇంటివెపౖు అడుగులు వేసారు బుజిజ్పండు, పర్తూయ్ష. ఎడం పకక్నునన్ రెండో ఇంటి లానోల్  
గంతులు వేసుత్ నన్ జూలీ వీళళ్ను చూసి సంతోషం వయ్క త్ం చేసూత్  తోక ఊపింది. బుజిజ్పండు అటువెపౖు పరిగెతత్బోయి,  ఆ ఇంటివారెవరూ 
లేకపోతే వాళళ్ లాన్ లోకి వెళల్కూడని  వాళళ్మమ్ చెపిప్న విషయ౦ గురొత్చిచ్  హాయ్ జూలీ  అంటూ దూరం నుండే చెయియ్ ఊపాడు. వీధి 
మలుపు తిరగాగ్ నే వరండాలో నిలబడి ఇటువెపౖే చూసుత్ నన్ వెషౖణ్వి కనిపించింది. పండు పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ బేగ్ వెషౖణ్వి చేతిలో పెటిట్  
"మామ్ ఐ నీడ్  టు  గో టు ది రెస్ట్  రూమ్" అంటూ హడావిడిగా లోపలకు పరిగెతాత్ డు. 

      రెస్ట్  రూమ్ కి వెళిళ్న పని పూరత్వగానే పాయ్ంటు పెకౖి లాగి బటన్ పెటుట్ కుని చేతిని సోప్ డిసెప్నస్ర్ కింద 
పెటిట్  గటిట్గా నొకాక్డు పండు. లేతనీలం రంగు సబుబ్ చుకక్లు చుకక్లుగా అరచేతిలో పడింది. కుళాయి తిపిప్ వేడి నీళళ్లో చేతులు 
కడుగుతూ అదద్ంలో చూసుకునాన్డు. జుటుట్  కొంచెం నుదుటి మీద పడుతూ వుంది. తడి చేతోత్  జుటుట్  పెకౖి తోసాడు, రెండు పాయలు 
నిటారుగా నిలబడాడ్ యి. నినన్ టివిలో చూసిన జాకస్న్  సెప్ౖక్స్  గురొత్చాచ్యి వాడికి. జాగర్తత్గా కొంచెం కొంచెం జుటుట్  పెకౖి లేపుతూ సెప్ౖక్స్ 
చేసాడు. 
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"  పండూ తవ్రగా రా? "  అమమ్ గొంతు వినిపించింది. హాండ్ టవల్ తీసుకుని తల తుడుచుకుని కొళాయి 
ఆపేసి బయటకు వచాచ్డు. షూస్ విపిప్ సాట్ ండ్ లో పెటిట్  వంటగదిలోకి వచిచ్ అకక్ పకక్నునన్ బార్ సూట్ ల్ మీద కూరుచ్నాన్డు. 
పిలల్లిదద్రికీ మదాయ్హన్ం చేసిన నీలు పేల్టోల్  పెటిట్  ఇచిచ్ంది వెషౖణ్వి.  

"అమామ్ టుడే ఇన్ మౖె కాల్ స్..." అంటూ పండు కబురుల్  మొదలు పెటట్గానే వెషౖణ్వి తెలుగులో చెపప్మని 
గురుత్ చేసింది. 

"ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ వచాచ్డు" అంటూ వాకయ్ం పూరిత్చేసాడు. 
"ఎందుకు నానాన్... మీ సూక్లోల్  ఫెర్ౖ వచిచ్ందా?"  
"ఇవాళ కెరీర్ డే కదా! ఇంకా కెపట్న్, లాయర్ కూడా వచాచ్రు. యు నో వాట్ వాళళ్ందరూ మా ండ్స్ 

పేరెంట్స్". 
"వచిచ్ ఏం చేశారు నానాన్?" రెండు కపుప్లోల్  పాలు పోసి చాకెల్ట్ పొడర్ కలిపి పిలల్ల దగగ్ర 

పెడుతూ అడిగింది. 
"వాళళ్ జాబ్స్ గురించి చెపాప్రు. ఫెర్ౖ ఫెటౖర్స్ కి అసస్లు సీల్ప్ ఉండదట. రాతర్ంతా అలా ఫెర్ౖ ఫ్ జాకెటుల్  

వేసుకునే వుంటారట్. ని సేత్ కూడా అలా సాట్ ండింగ్ పొజిషన్ లోనే సీల్ప్ చేసాత్ రట్. ఫెర్ౖ సేట్షన్ కి కాల్ రాగానే టర్క్ లో ఎకిక్ రయయ్ని 
వెళిళ్పోతారట్. ఇంకా వాళుళ్ డినన్ర్ కూడా నిలబడే చేసాత్ రట్." కళుళ్ పెదద్వి చేసి చెపాప్డు.  

"అబోబ్ అయితే ఆ జాబ్ చాలా కషట్మే. కాని వాళుళ్ ఎంత మందిని సేవ్ చేసాత్ రో చూడు, రియలీల్ ట్ కదా!" 
"వాళళ్కు బోలెడు సాటిస్ ఫాకష్న్ ఉంటుందటమామ్. పెదైద్తే నేను ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ అవుతా." అంటూ కురీచ్ దిగి పెపౖుతో నీళుళ్ కొడుతునన్టుల్ గా 
యాకష్న్ చేసూత్  ఇలల్ంతా తిరగడం మొదలెటాట్ డు. వాడి మాటలకు అమమ్కు నవొవ్చిచ్ంది. పండును చినన్పుప్డు 
ఎవరెనౖా "పెదద్యాయ్క నువేవ్ం అవుతావని" అడిగితే "అకక్వుతా" అనేవాడు. అపప్టోల్  అకక్ంటే అంత అరాధన వాడికి, పర్తూయ్ష 
చేసే పనులనీన్ చేసేవాడు. ఆ తరువాత ఆకాశంలో ఎగిరే పకిష్ని చూసి "పకౌష్తా" అనేవాడు, తరువాత 'ఆసోనాట్', ఆ  తరువాత 
'టీచర్', ఇపుప్డేమో  ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ . 

 "ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ అవావ్లంటే బోలెడు బలముండాలి, నువీవ్ పాలు తాగావనుకో నీకు చాలా బలమొసుత్ ంది  " అని 
పండుతో చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. పండు వచిచ్ కూరోచ్గానే తల తడిగా వుండడం గమనించి  "తల తడుపుకునాన్వా?  " తల మీద చెయియ్ పెటిట్  
చూసూత్  అడిగింది. 

 "నేను వెట్ చెయయ్లా...అదే వెట్ అయియ్ంది.  " అమమ్ చెయియ్ తీసేసూత్  చెపాప్డు. 
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 "ఎలా తడిచింది?  " 
    "ఇందాక పెప్ౖ తో ఫెర్ౖ ఆఫ్ చేసాను కదా అపుప్డు తల మీద నీళుళ్ పడాడ్ యి.  " 

 "హౌ కం పండూ..యు వర్ జస్ట్  టెండింగ్  " ఆశచ్రయ్పోయింది పర్తూయ్ష. 
 "ఫెర్ౖ ఫెటౖర్స్ కి అలాగే తడుసుత్ ంది "  పేల్టోల్  నీ వంక చూసూత్  చెపాప్డు.  
అమమ్ నవివ్ "  చిటిట్తలీల్ ఏం చెపాప్రు నానాన్ సూక్లోల్ ?  " అని పర్తూయ్షను అడిగింది. 
"నథింగ్" 
"అసలేం చెపప్లేదా?" 
"యూజువల్ సట్ఫ్" 
"అంటే?" 
"అమామ్...యు ఆర్ అసిక్ంగ్ టూమెని కొవ్శచ్న్స్" 
ఆ పూటకింకేమీ చెపప్దని అరధ్మౖె,  సరేల్ ముందు పాలు తాగు  గురుత్  చేసింది వెషౖణ్వి. 
"డు ఐ హావ్ టు ంక్ మిల్క్ ఎ  డే?"   
 "యస్ అకాక్, యు హావ్ టు ంక్  " కపుప్ పెకౖెతిత్ పటుట్ కుని తాగుతూ చెపాప్డు పండు. 
"పోయినసారి వెల్ నెస్ విజిట్ కి వెళిళ్నపుప్డు....  " అంటూ వెషౖణ్వి మొదలెటట్గానే  
"ఐ నో....బట్ ఐ హేట్ మిల్క్" విసుగాగ్  మొహం పెటిట్  పాలు తాగడం మొదలుపెటిట్ంది పర్తూయ్ష.  
పండు పాలు తాగేసి ఖాళీ కపుప్ను సింక్ లో పెటిట్  వచాచ్డు.  
 "ఇవాళ మీకేం కాల్ సులు లేవుగా... కొంచెం సేపు పార్క్ లో ఆడుకుని రండి". 
"ఫస్ట్  ఐ వాంటు వాచ్ కారూట్ న్, దెన్ ఐ ఇల్ గో టు ద పార్క్" రిమోట్ చేతిలోకి తీసుకుంటూ చెపాప్డు 

పండు. 
"ఐ హావ్ లాట్స్ అఫ్ హోం వర్క్" అంటూ సూక్ల్ బాగ్ తీసింది పర్తూయ్ష. అమమ్ అడుకోమంటే హోం వర్క్ 

చేసాత్ నంటునన్ అకక్ను చూసేత్ బోలెడు ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ ంది వాడికి.   
 కారూట్ న్ చూసేపప్టికి చీకటి పడిపోతుంది. "ముందు పారుక్ కు వెళిళ్రా  తరావ్త కారూట్ న్" అని వాడి 

చేతిలోని రిమోట్ తీసుకుంది వెషౖణ్వి.   
      పండు బయటకు రాగానే విలియం కనిపించాడు. ఇదద్రూ పరిగెతుత్ కుంటూ పార్క్ దగగ్రకు వెళేళ్సరికి 

సీట్వెన్, మోనికా, జాన్ ఇంకా అకక్డ చాలా మంది పిలల్లు ఆడుకుంటునాన్రు. పండు నేరుగా  జారుడు బలల్  దగగ్రకు వెళిళ్ మెటల్ మీదుగా 
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పెకౖెకిక్ వంకలు తిరిగి పాములా ఉనన్ ఆ బలల్ మీదనుండి తల ందులుగా కిందకు జారాడు. అలా జారుతూ ఆకాశానిన్ చూడడమంటే 
చాలా ఇషట్ ం వాడికి. పకక్  సైల్డ్  మీద సీట్వెన్ జారుడుబలల్ మీదనుండే పెకౖెకక్డం చూసి తను కూడా అలానే ఎకాక్లని పర్యతిన్సుత్ ండగా, 
పెనౖుండి ఎవరో "  హలో...  " అనడంతో  హడావిడిగా కిందకు జారి దూరంగా నిలబడాడ్ డు. ఆ తరువాత  మంకీ బార్స్  దగగ్రకు వెళిళ్ 
పెనౖునన్ ఇనుప కమీమ్ అందిపుచుచ్కుని ఒకోక్ కమీమ్ మారిచ్ మారిచ్ పటుట్ కుంటూ ఆ చివర నుండి ఈ చివరకు వేగంగా వెళాళ్డు. అలా 
రెండు సారుల్  చేసి కిందకు దూకి ఎరర్గా కందిన అరచేతులను చూసుకునాన్డు. రెండు నిముషాలయాయ్క మళీళ్  పెకౖెకిక్ ఈ సారి 
కాళళ్తో ఇనుప కమీమ్లు పటుట్ కుని తల కిందులుగా వెళాళ్డాడు. అకక్డి నుండి చూసేత్ దూరంగా వాళళ్మమ్ రావడం కనిపించింది. ఆవిడ 
దగగ్రకు రాగానే పిలిచి తన కొతత్ వినాయ్సం  చూపించాడు.  భలే చేసుత్ నాన్వు పండూ. గుడ్ జాబ్  మెచుచ్కుంది వెషౖణ్వి. ఓ పదినిముషాలు 
అయేయ్క  "చీకటి పడుతోంది ఇక ఇంటికి వెళాద్ ం నానాన్  " అని అమమ్ పిలవడంతో  "వన్ మినిట్ అమామ్  " అంటూ చివరిసారిగా జారుడు 
బలల్ మీద నుంచి జారి వచిచ్ అమమ్తో కలసి ఇంటి దారి పటాట్ డు.  

"ఎవరెనౖా ఫోన్ చేశారా తలీల్? "  ఇంటికి రాగానే పర్తయ్షను అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"సం బడీ కాల్డ్ , బట్ ఐ డిడింట్ ఆనస్ర్"    
"దట్స్ బాడ్ మానర్స్, ఎసట్ర్ డే వెన్ ద ఫోన్ రేంగ్ అమామ్ సోక్లెడ్డ్ యు 'పకక్నే ఉండి ఫోన్ తియయ్వేంరా' 

బట్ టుడే యు డిడ్ ద సేం థింగ్" కోపంగా చెపాప్డు పండు.   
"నేనే తియొయ్దనాన్ను పండూ" అకక్నే సమరిధ్ంచిందమమ్. 
"సీ..." అంటూ నాలుక బయటపెటిట్  తముమ్డిన్ వెకిక్రించింది పర్తూయ్ష. 
నినన్నే ఫోన్ తియయ్లేదని అకక్ను తిటిట్ , ఇవాళ తనే ఫోన్ ఎందుకు తియొయ్దనన్దో ఏమీ అరధ్ం కాలేదు 

పండుకు. "సం టెమ్ౖస్ దీజ్  అడల్ట్  ఆర్ సో వియర్డ్" అనుకునాన్డు.   
 "ఇంటోల్  ఎవరూ లేనపుప్డు నేనే అకక్ను తలుపు తీయొయ్దద్ని, కనీసం ఫోన్ మోగినా కూడా ఆనస్ర్ చెయొయ్దద్ని 

చెపాప్ను నానాన్  " చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
 "ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసేత్ ఏమౌతుంది?  " 
 "పిచోచ్ళళ్కు ఇంటోల్  చినన్పాప ఒకక్రే త్ ఉందని తెలిసిపోతుంది కదా! అందుకు. సరే...మీరిదద్రూ 

వెళిల్ సాన్నాలు చేసిరండి, అనన్ం పెడతాను." తొందర పెటిట్ంది వెషౖణ్వి. 
"గివ్ మీ డినన్ర్ ఫస్ట్ . దెన్ ఐ ఇల్ టేక్ బాత్" అంటూ పండు కూరీచ్ ఎకేక్శాడు. 
"బయటంతా ఆడుకునొచిచ్ చేతులు కూడా కడుకోక్కుండా అనన్ం పెటట్మంటావా, యాకీక్... ముందు 

సాన్నానికి పద." పండును కురీచ్లోంచి కిందకు దించిందమమ్. 
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"రెస్ౖ అగెన్ౖ...కెన్ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫర్ డినన్ర్" పర్తూయ్ష నిరసన వయ్క త్ం చేసింది. 
"మధాయ్హన్ం ఏదో ఒకటి తింటారు. కనీసం సాయంతర్మనాన్ అనన్ం తినకపోతే ఎలా?" 
"ఎ  డే యు మేక్ రెస్ౖ, ఇట్స్ బోరింగ్" పండు కూడా అకక్కు సాయం వచాచ్డు. 
"పోనీ చపాతి చెయయ్నా? మీరు సాన్నం చేసేలోగా చేసేసాత్ ను." అంటూ గోధుమపిండి డబాబ్ అరలోనుండి 

తీసింది. 
"ఐ డోన్ట్  లెక్ౖ ఇండియన్ ఫుడ్" విషయం మరింత సూటిగా చెపేప్సింది.  
"మీ టూ" అకక్కు వంత పాడాడు. . 
"రేపు పాసాత్  చేసాత్ లే. నానన్ వచేచ్ టెంౖ అయింది పాపం బోలెడు ఆకలితో వసాత్ రు, సాన్నం చేసి తవ్రగా 

వచేచ్యండి" అంటూ వెషౖణ్వి చపాతీలకు పిండి కలపడం మొదలెటిట్ంది.  
     పండు సాన్నం చేసి ఏరోపేల్న్ బొమమ్లునన్ తెలల్ నెట్ౖ డర్స్ వేసుకుని హాలోల్ కి వచేచ్సరికి మెయిల్ చూసుత్ నన్ 

పర్సాద్ కనిపించాడు.  హాయ్ నానాన్  అంటూ వచిచ్ పర్సాద్ ఒళోళ్ కూరుచ్నాన్డు.  డినన్ర్ రెడీ  అంటూ వెషౖణ్వి పిలవడంతో ఇదద్రూ డెనౖింగ్ 
టేబుల్ దగగ్రకు వెళాళ్రు. పర్తూయ్ష అపప్టికే టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్ని ఉంది.  

 "ఇవాళ అనన్ం వండలేదా? "  డబాబ్లోని చపాతీలు చూసూత్  అడిగాడు పర్సాద్.  
 "అనన్ం కూడా వండాను. పిలల్లు  రోజూ అనన్మేనా...  అంటే వాళళ్కోసం చేపతీలు చేసాను. వీళళ్ వయసులో 

రోజుకు మూడు పూటలా మనం అనన్మే తినేవాళళ్ం. వీళళ్కు రెండు రోజులు వరుసగా అనన్ం తినడమంటే కషట్ ం.  " పండు పేల్టోల్  
చెపాతీలు పెడుతూ చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  

 "మీ అమమ్కు పాసాత్ , పిజాజ్ , బరగ్ర్, బొరిటో ఇవేమీ చెయయ్డం రాదా? "  పర్తూయ్ష సందేహం. 
 "మీ అమమ్ అనకూడదు నానాన్, అమమ్మమ్ అనాలి "  సరిదిదాద్ డు పర్సాద్.  
 "అమమ్మమ్కు అలాంటివి చెయయ్డం రాదు "  చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
అమమ్ వెపౖు జాలిగా చూసూత్   పూర్ అమమ్  అనుకునాన్డు పండు.  
"ఏం చేశా  ఇవాళ సూక్లోల్ " పేల్టోల్  అనన్ం వడిడ్ంచుకుంటూ అడిగాడు పర్సాద్.  
పండు ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ కథ మొదటినుండి మళీళ్ చెపాప్డు. పర్తూయ్ష తన కాల్ సోల్  జరిగిన సెప్లిల్ంగ్ బీ గురించి 

చెపూత్  తనకందులో ఫస్ట్  పేల్స్ వచిచ్నటుల్  చెపిప్ంది. అమమ్, నానన్ పర్తూయ్షను అభినందించారు. 
"సూక్ల్ సెప్లిల్ంగ్ బీ ఎపుప్డుంటుంది నానాన్?" పర్తూయ్షకు కూర వడిడ్సూత్  అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎ మంత్. మౖె టీచర్ గేవ్ మీ థౌజండ్ వోర్డ్  టు సట్డి"  
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"పండూ మీ కాల్ సోల్  కూడా సెప్లిల్ంగ్ బీ జరిగిందా?" అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"ఏ...స్" పళెళ్ం లోకి చూసూత్  చెపాప్డు. 
"నువెవ్లా చేశావ్ నానాన్?" ఈ సారి పర్శన్ పర్సాద్ దగగ్రున్ండి.  
"నాకూక్డా ఫస్ట్  పేల్స్ వచిచ్ంది" మెలల్గా చెపాప్డు పండు. తలిల్దం లిదద్రూ ఆశచ్రయ్ంగా 

మొహమొహాలు చూసుకునాన్రు.  
"ఫస్ట్  పేల్స్ వసేత్ ఆ విషయం ఇపప్టివరకు చెపప్లేదేం?"   
"ఐ డోంట్ వాంట్ ఫస్ట్  పేల్స్. దట్స్ వె ౖఐ డోంట్ వాంటు టెల్ యు." సిథ్రంగా చెపాప్డు. 
"ఎందుకని నీకు హాపీగా లేదా?" అయోమయంగా అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"నో.... ఐ డోంట్ వాంటు రీడ్ దోజ్ బోరింగ్ థౌజండ్ వోర్డ్ . బట్, యు వోంట్ లిజన్. ఎనీవే యు ఆర్ గోన 

మేక్ మి సట్డీ అల్ దోజ్ డంబ్ వోర్డ్ ." మనసులో మాట చెపేప్సాడు పండు. 
వెషౖణ్వి కోపంగా చూసింది. పర్సాద్ వెషౖణ్విని మాటాల్ డొదద్నన్టుల్ గా సెగౖ చేయండం పండు గమనించకపోలేదు. 

భోజనాలు ముగిశాక పర్తూయ్ష  సంగీత సాధన చేసి, సెప్లిల్ంగ్స్ చదువుతూ కూరుచ్ంది, పండు  కొంచెం సేపు కారూట్ న్ చూసి హోం 
వర్క్ చేశాడు.  

ఆ రా  పడుకునేపుప్డు పండుకు కథ చదివాక "నీకు సెప్లిల్ంగ్స్ అంటే ఇషట్ ం లేదా నానాన్" అడిగాడు పర్సాద్. 
"సెప్లిల్ంగ్స్ ఇషట్మే కాని చదవడం ఇషట్ ం లేదు". 
"మరి చదివితేనే కదా నీకు వచేచ్ది. బాగా చదివి సూక్లోల్  ఫస్ట్  పేల్స్ తెచుచ్కునాన్వనుకో అపుప్డు నీకందరూ 

వరుణ్ కి చెపిప్నటుల్ గా కం ట్స్ చెపాత్ రు. ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో చూడు" నచచ్చెపాప్డు పర్సాద్. వరుణ్ పండుకంటే 
రెండేళుళ్ పెదద్వాడెనౖా, వాళిళ్దద్రూ మంచి సేన్హితులు. పోయినేడాది తనకు సూక్ల్ సెప్లిల్ంగ్ బీలో ఫస్ట్  పేల్స్ వచిచ్ంది. 

"టుడే, హి డిడింట్ డు దట్ వెల్. హి లాస్ట్  ఇన్ ద ఫస్ట్  రౌండ్." చెపాప్డు పండు. 
"అవునా ఎందుకూ టఫ్ వోర్డ్ వచిచ్ందా?" 
"కాదు నానాన్ వాడికి తెలిసీ చెపప్లేదట." 
"ఎందుకూ?" ఆశచ్రయ్పోయాడు నానన్. పోయినేడాది వరుణ్ సూక్లోల్ నే కాక కౌంటీ లెవలోల్  కూడా బాగా 

చేశాడని పేపరోల్  కూడా వేశారు. అలాంటిది ఎందుకలా చేశాడో నానన్కు అరధ్ం కాలేదు. 
"వాళళ్మమ్ ఎ  డే సెప్లిల్ంగేస్ చదవమంటుందట. నో సాకర్, నో పేల్యింగ్, నో కారూట్ న్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు 

డూ డట్. అ..ఆ.." తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ చెపాప్డు. 
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         కలచ్ర్కలచ్ర్ అంటేఅంటే!!??

    పర్సాద్ కు సమసయ్ అపప్టికి అరధ్ం అయింది. వరుణ్ వాళళ్ అమామ్నానన్ ఇదద్రూ బాగా పోటీతతవ్ం 
వునన్వాళుళ్. వాళళ్ పిలల్లిదద్రూ అనిన్టోల్ నూ ముందుండాలనుకుంటారు. దానికోసం పిలల్లను ఆట పాటలకు కూడా మానిపించేసి మరీ 
సాధన చేయిసాత్ రు. పరయ్వసానం పిలల్లు ఉతాస్హంగా పాలొగ్ నే రంగాలోల్  కూడా కర్మేణా ఆసకి త్ తగిగ్పోతుందనన్మాట. 

"నువవ్లా రోజంతా చదవకక్రేల్దు నానాన్, నీ సాకర్, కారూట్ న్స్ ఏమీ మానేయకక్రేల్దు కూడా. రోజుకో టవ్ంటీ 
మినిట్స్ సెప్లిల్ంగ్స్ చదివితే చాలు." పండు జుటుట్  సరిచేసూత్  చెపాప్డు నానన్. 

"నిఝంగానా" కళుళ్ పెదద్వి చేసి లేచి కూరుచ్ని అడిగాడు. 
"నిజంగానే...అలా చదివి సెప్లిల్ంగ్ బీకి వెళుళ్. నీకు ఏ పేల్స్ వచిచ్నా రాకపోయినా దట్ డజంట్ మాటర్, 

నువువ్ సెప్లిల్ంగ్స్ నేరుచ్కోవడమే ముఖయ్ం." 
"డాడ్ యు ఆర్ ది బెస్ట్ " అంటూ నానన్ను గటిట్గా కౌగిలించుకుని పడుకునాన్డు పండు. 

 
PPP 

 
 

      
 
          “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.      
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“కిడ్స్, మీకోసం మంచి పాట సెలెక్ట్ చేశాను” చెపిప్ంది భారగ్వి. 
“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...”   
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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 
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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.  

“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.  



  

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                  

26   అమెరికా బుజిజ్పండు×yõÀOqôtj 

“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.   
 
“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”  
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      కుకక్ కా లీకుకక్ కా లీ!!

“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 
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.  

PPP 
 

 
 
 
 

 “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.  
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“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 
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.  
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“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.  
 
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 
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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” 
“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.  
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“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.    

“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 
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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.  
                                   **** 
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.  
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    టూత్టూత్ ఫెయిరీఫెయిరీ

                                     **** 
 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.  
“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.  

PPP 
 

 
 
 

పది రోజులుగా పనొన్కటి కదులుతూ బుజిజ్పండును బాగా ఇబబ్ంది పెడుతోంది.  దిస్ థింగ్ ఈజ్ వియర్డ్  అనుకునాన్, 
అమమ్ చేసే మునకాక్య, వంకాయ కూరల నుండి తపిప్ంచుకో గలిగినందుకు లోలోపల చాలా సంతోషిసుత్ నాన్డు. నినన్ రా   
వాడికిషట్ మౖెన  సీవ్ట్ కారన్ సూప్  తాగాడు. ఉదయం పళుళ్ తోముకుంటూ ఏదో అనుమానం వచిచ్ చూసేత్, పనూన్డి ఏకంగా వాడి 
చేతిలోకే వచిచ్ంది. దానిన్ శుభర్ంగా కడిగి పరిగెతుత్ కుంటూ వాళళ్కక్ గదిలోకి వెళాళ్డు. డర్సస్ర్ ఎదురుగా నిలబడి హెయిర్ బాండ్ 
పెటుట్ కుంటుంది పర్తూయ్ష.  

అకాక్  లుక్ లుక్  పర్తూయ్ష మొహమీమ్ద చెయాయ్డి౦చాడు.   
పర్తూయ్ష పకక్కు తిరిగి వాడి చేతివెపౖు పరీకష్గా చూసింది, రెండు వేళళ్మధయ్లో ఏముందో ఆమెకక్నిపించలేదు.  వాట్ 

ఈజ్ ఇట్ పండూ?  
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 ఐ లాస్ట్  మౖె టూత్  ఆనందంగా చెపేప్డు. 
 ఓ...కం ట్స్. కీప్ దట్ అండర్ యువర్ పిలోల్  టు నెట్ౖ.  
 
ఎందుకని అడగలేదు పండు. అలా చేసేత్ టూత్ ఫెయిరీ డబుబ్లిసుత్ ందని వాడికి తెలుసు. దానికోసం వాడు 

ఎపప్టినుండో ఎదురుచూసుత్ నాన్డు కూడా. పర్తూయ్షకు టూత్ ఫెయిరీ డబుబ్లు ఇవవ్డం వాడికి బాగా గురుత్ ంది. అకక్డినుండి 
పరిగెతుత్ తూ వాళళ్మమ్ దగగ్రకు వెళిళ్ చెయియ్ వెనకిక్ పెటుట్ కుని  అమామ్  అని పిలిచాడు.   

 
  గుడ్ మారిన్ంగ్ పండూ  అంటూ వాడివెపౖు చూసింది వెషౖణ్వి. తొ పనున్ కనిపించేలా నవావ్డు.  
 ఓ పనూన్డిందా! ఏదీ చూపించు  గబగబా వాడి దగగ్రకు వెళిళ్ మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ంది. నవువ్తూ గుపిప్ట తీసి 

చూపించాడు.  
 అమమ్యయ్ వచేచ్సింది! నొపేప్౦ లేదుగా  అంది వాడి నోటివెపౖు చూసూత్ . లేదనన్టుల్  తల అడడ్ంగా ఊపాడు. 

అరమరలోంచి చినన్పెటెట్  తీసి వాడి చేతిలోని పనున్ను అందులో పెటిట్ంది.   
 
రోజుటికంటే ముందే తయారయి బస్ సాట్ ప్ కి వెళిళ్, అకక్డికొచిచ్న పిలల్లకు తనకు పనూన్డిన విషయం చెపాప్డు 

పండు. జేసన్, తనకు ఇపప్టికి మూడు పళుళ్ ఊడాయని టూత్ ఫెయిరీ ముపెప్ౖ డాలరుల్  ఇచిచ్ందని చెపాప్డు. తాను ఆ ముపెప్ౖ 
డాలరల్తో వీడియోగేం కొనబోతునన్టుల్  కూడా చెపాప్డు. అమెండా, తనకు రెండు పళుళ్ ఊడాయని టూత్ ఫెయిరీ పది డాలరుల్  
ఇచిచ్ందనీ, వాటితో తను సూక్ల్ సోట్ రోల్  ఒక పుసత్కము, రెండు బుక్ మార్క్  కొనాన్నని చెపిప్ంది. జాన్, తనకు టూత్ ఫెయిరీ డబుబ్లు 
ఇవవ్లేదు కాని, ఎపప్టినుండో తను కావాలనుకుంటునన్ పుసత్కం ఇచిచ్నటుల్ గా చెపాప్డు. మారగ్రెట్ మాతర్ం ఏమీ మాటాల్ డకుండా 
మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఆ పాపకింకా పనున్ ఊడలేదు మరి.  

 
 ఇఫ్ ది టూత్ ఫెయిరీ గివ్స్ యు మనీ, వాట్ డు యు డూ విత్ ఇట్?  పండు పళళ్మధయ్ కనిపిసుత్ నన్ ఖాళీ వెపౖు 

చూసూత్  అడిగింది మారగ్రెట్.  
 ఐ విల్ బయ్ ద థింగ్స్ ఐ లెక్ౖ  సమాధానమిచాచ్డు పండు.  
 వాట్ వుడ్ యు లెక్ౖ?  అడిగాడు జేసన్.  
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టాయ్స్ రస్ లో చూసిన పెదద్ టర్క్, వాల్ మార్ట్ లోని సోప్ర్ట్  వాచ్, నినన్నే సూక్ల్ సోట్ ర్ లో పర్తూయ్ష కొనుకుక్న 
మాగెన్ట్స్ గురొత్చాచ్యి పండుకు. ఈలోగా వాళళ్ దగగ్రికి వర్ వచాచ్డు. అతని నీలంరంగు కొతత్ నెకౖీ షూస్ మెరిసిపోతునాన్యి. 
అవికూడా నచాచ్యి పండుకు. ఈలోగా బస్ రావడంతో వాళళ్ కబురాల్ గిపోయాయి.  

 *    *     *     * 

సాయంతర్ం పర్సాద్ ఇంటికి రాగానే ఉతాస్హంగా తన పనున్ గురించి చెపాప్డు పండు. రా  పడుకునే ముందు ఆ 
పనున్ను దిండు కింద పెటట్మనాన్డు పర్సాద్. 

 పండూ, టూత్ ఫెయౖిరీ ఇచిచ్న మనీతో ఏం చేసాత్ వ్?  అడిగింది పర్తూయ్ష.  
 ఐ విల్ బయ్ ఎ టర్క్, ఎ సోప్ర్ట్  వాచ్, టూ మాగెన్ట్స్ అండ్ షూస్  వెంటనే సమాధానమిచాచ్డు.  
 సిలీల్, యు కాన్ట్  బయ్ ఆల్ దోజ్ థింగ్స్  పెదద్రికం చూపించింది పర్తూయ్ష. 
 వె ౖనాట్?  
 కాజ్, టూత్ ఫెయౖిరీ వో౦ట్ గివ్ యు దట్ మచ్   
 మౖె టూత్ ఫెయిరీ ఈజ్ సో నెస్ౖ. షి విల్ గివ్ ద మనీ ఐ వాంట్   చెపాప్డు.  
 దేర్ యీజన్ ట్ ఎనీ టూ.....  అని పర్తూయ్ష చెపుత్ ండగా  
 మీరిదద్రూ మళీళ్ ఇంగీల్షులోనే మాటాల్ డుతునాన్రు. మీ తెలుగు టీచర్ ఇంటోల్  తెలుగులోనే మాటాల్ డాలని చెపప్లేదూ  

అంటూ విషయానిన్ పకక్దారి పటిట్ంచాడు పర్సాద్.  
 

*    *     *     * 

 
రా  పడుకోబోయేముందు పనున్౦చిన చినన్పెటెట్ను దిండు కింద పెటాట్ డు పండు. టూత్ ఫెయిరీకి 

కనిపించదేమోననన్ అనుమానంతో దానిన్ కొంచెం బయటకు కనిపించేలా సరిద్ పడుకునాన్డు. నిదర్ పటేట్లోగా టూత్ ఫెయిరీ 
డబుబ్లిచిచ్ందేమోనని రెండు మూడు సారుల్  దిండు పెకౖెతిత్ చూశాడు. నిదర్పోతేనే డబుబ్లిసుత్ ందని జేసన్ చెపిప్న మాట గురొత్చిచ్ గటిట్గా 
కళుళ్ మూసుకునాన్డు. ఉదయం వాడికి దిండు కిందుంచిన పెటెట్కు బదులుగా రెండు పదిడాలరల్ నోటుల్  కనిపించాయి. అవి తీసుకుని 
ఎగురుకుంటూ వాళళ్మమ్ దగగ్రకు వెళాళ్డు.  

 
 అమామ్ టూత్ ఫెరౖీ ఈజ్ సో నెస్ౖ షి గేవ్ మీ టవ్ం.......టీ డాలర్స్  మొహం వెలిగిపోతుండగా చెపాప్డు.  
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 గుడ్ పండూ. మరి టూత్ ఫెయిరీకి థాంక్స్ చెపాప్వా?   
 థాంకుయ్ టూత్ ఫెయిరీ  తలపెకౖి పెటిట్  బిగగ్రగా చెపాప్డు. అమమ్ నవివ్ంది. 
 సూక్ల్ టెంౖ అవుతోంది, తవ్రగా బర్ష్ చేసుకునిరా. క్ ఫాస్ట్  చేదుద్ వుగాని  సీరియల్ డబాబ్ అరలోంచి తీసూత్  చెపిప్ంది 

వెషౖణ్వి. 
 నేనివాళ సూక్ల్ కెళళ్ను  హౖె సూట్ ల్ మీద కూరుచ్ంటూ చెపాప్డు. 
 ఎందుకు?  ఆశచ్రయ్౦గా అడిగింది.  
 ఇవాళ మనం షాప్ కి వెళాద్ మమామ్, నేను షూస్, వాచ్ కొనుకుక్ంటాను   
 అలా సూక్ల్ మనేయకూడదు రెండు రోజులోల్  వీకెండ్ వసోత్ ందిగా, అపుప్డెళాద్ ం. నాకూక్డా ఆఫీస్ కి టె౦ౖ అవుతోంది 

తవ్రగా తయారవు నానాన్  బతిమలాడింది వెషౖణ్వి.  
వాడికి బడి అనగానే సేన్హితులందరూ గురొత్చాచ్రు, టూత్ ఫెయిరీ ఇరవె ౖ డాలరుల్  ఇచిచ్న విషయం వాళళ్తో 

చెపాప్లనిపించింది. పర్సాద్ పాత పరుస్ తీసుకుని ఇరవె ౖడాలరుల్  అందులో దాచిపెటుట్ కుని బడికెళాళ్డు. 
 

 *    *     *     * 

 
శనివారం వాళళ్మమ్ చెపప్కుండానే సాన్నం చేసి పరుస్ జేబులో పెటుట్ కునాన్డు పండు. మధాయ్హన్ం వాళళ్ నానన్తో కలసి 

షాప్ కి వెళేళ్వరకు బోలెడు సారుల్  దానిన్ చేతోత్  తడిమి చూసుకుంటూనే వునాన్డు. షూ సెకష్న్ లో పర్సాద్ చూపించినవేమీ నచచ్లేదు 
పండుకు. చివరకు వర్ వేసికునన్ షూస్ లాంటి నీలం రంగు నెకౖీస్ నచాచ్యి. వాటిమీద $40 డాలరల్నన్ సిట్కక్ర్ అంటించి వుంది. 
వాటిని తీసి కార్ట్ లో పెటాట్ డు. షాపంతా తిరిగి తనకు నచిచ్న నలుపు రంగు టర్క్, సోప్ర్ట్  వాచ్ తీసికుని అవి కూడా కారో పెటాట్ డు.  

 
 పండూ, అనీన్ కలిపి అరవె ౖడాలరుల్  అవుతాయి. నీ దగగ్రునన్ డబుబ్లు సరిపోవు  చెపాప్డు పర్సాద్.  
 బట్, ఐ లెక్ౖ దెం ఆల్   
 కొనిన్ రోజులయాయ్క టూత్ ఫెయౖిరీ మళీళ్ డబుబ్లు ఇసుత్ ంది నానాన్ అపుప్డు అనీన్ తీసుకోవచుచ్. ఇపుప్డు నీదగగ్రునన్ 

మనీతో ఏదొసేత్ అదే తీసుకో  అంటూ సరిద్ చెపాప్డు.  
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ఒకక్ వాచ్ మాతర్మే తీసుకుని మిగిలిన వాటిని పకక్న పెటేట్శాడు పండు. ఆ వాచ్ లోని సాట్ ప్ వాచ్, అలారం ఫీచర్స్ 
బాగా నచాచ్యి వాడికి. పెగౖా అలాంటి వాచ్ వాళళ్ కాల్ స్ లో సీట్వెన్ కి మాతర్మే ఉంది. అతని వాచ్ చూసినపుప్డలాల్  పండుకు కూడా 
అలాంటి వాచ్ కావాలనిపించేది. పండు ఆ వాచ్ గురించి వాళళ్ నానన్కు అంతకుముందు చాలా సారేల్ చెపేప్డు.  

 
కౌంటర్ దగగ్రకు వసుత్ ండగా చినన్పాప నవివ్నటల్నిపించి పకక్కు తిరిగి చూసాడు పండు. గులాబి రంగు గౌను 

వేసికునన్ పాప అకక్డ బొమమ్లతో ఆడుకుంటోంది. పండును చూసి నవువ్తూ  హాయ్  చెపిప్ంది. తను కూడా తిరిగి హాయ్ చెపాప్డు. 
చినన్పిలల్ల౦టే వాడికి చాలా ఇషట్ ం. అపుప్డపుప్డూ వాళళ్మమ్ను హాసిప్టల్ కి వెళిళ్ చినన్ చెలిల్ని తీసుకురమమ్ని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఆ 
పాప పండుకు తన చేతిలోని బొమమ్ను చూపించింది.  సో నెస్ౖ  చెపాప్డు. సంతోషంగా నవువ్తూ చపప్టుల్  కొటిట్ంది. తను కూడా 
నవువ్తూ పాపకు బె ౖచెపిప్ నానన్ను అనుసరించాడు.  

 
కౌంటర్ దగగ్రకు వచాచ్క కార్ట్ లోని వాచ్ తీసి సాట్ ండ్ పెనౖ పెటాట్ డు పండు. కాషియర్  నెస్ౖ వాచ్  అని మెచుచ్కుంది. 

సిగుగ్ గా నవివ్ జేబులోంచి పర్స్ తీసి అందులో వునన్ ఇరవె ౖడాలరుల్  కాషియర్ కు కనిపించేలా పటుట్ కునాన్డు. ఆమె వాచ్ ని సాక్న్ చేసి ఆ 
వాచ్ ఖరీదు పదహారు డాలరల్ ఇరవెరౖెండు సెంటల్ని చెపిప్ంది. ఒకక్ కష్ణం ఆలోచించి చేతిలోని డబుబ్లవెపౖు చూసి, ఆ వాచ్ వదద్ని 
కాషియర్ తో చెపిప్ లెన్ౖ లో నుండి పకక్కు వచేచ్శాడు.  

  
 వాచ్ ఎందుకు తీసుకోలేదు పండూ?  ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు పర్సాద్.  
 నాకొదుద్  నానాన్   
 నీకు షూసే నచాచ్యా?  
 నాకు షూస్ కూడా వదుద్    
 మరి   
 ఈ డబుబ్లు డొనేట్ చేసాత్ ను   
 డొనేట్ చేసాత్ వా, ఎవరికి?   
 ఓ బేబీకి డొనేట్ చేసాత్ ను  
 ఏ బేబీకి?  
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నానన్మమ్నానన్మమ్

 కానస్ర్ బేబీకి నానాన్. ఆ బేబీ టెకాస్స్ లో ఉంటుందట. పాపం వాళళ్ పేరెంట్స్ దగగ్ర అసస్లు మనీ లేవట. వాళుళ్ 
చాలా పూర్. ఆపాప ట్ మెంట్ కోసం మనీ కావాలట. ఈ మనీ వాళళ్కిచేచ్సాత్ ను. అపుప్డు వాళుళ్ ఆ బేబీని హాసిప్టల్ తీసుకెళాత్రు. 
బేబీ హెలీద్గా అయిపోతుంది.  

 ఇవనీన్ నీకెవరు చెపాప్రు పండూ?   
 నినన్ మా టీచర్ చెపాప్రు. ఇంకా సూక్ల్ టివి లో కూడా చూపించారు.  
 మరి ఆ వాచ్ నీకు చాలా నచిచ్ందిగా, తీసుకోవా?  
 వదుద్  నానాన్. నా దగగ్ర సెప్ౖడర్ మాన్ వాచ్ ఉందిగా అది పెటుట్ కుంటాను. ఈ టెవ్ంటీ డాలర్స్ తీసుకుని డాకట్ర్ ఆ బేబీకి 

మంచి మెడిసిన్ ఇసాత్ రు. అపుప్డు ఆ బేబీ కూడా నాలాగా హాపీగా వుంటుంది.  
పండును గటిట్గా కౌగలించుకుని  ఆ పాపకు అలాగే మనీ ఇదుద్ వు గాని ఇపుప్డు వాచ్ కూడా తీసుకో నేను పే చేసాత్ ను  

అని కొడుకు చెయియ్ పటుట్ కుని కౌంటర్ వెపౖు నడిచాడు పర్సాద్. 
 

PPP 
 

  
 
 

 “ఫౖెల్ట్ ఇంకా వన్ అవర్ లేట్ అట” వెషౖణ్వి, పిలల్లు కూరుచ్నన్ దగగ్రికి వచిచ్ చెపాప్డు పర్సాద్.  
“ఇంటి దగగ్రే చూసుకుని రావాలిస్ంది. సాట్ ర్ బక్స్ కి వెళిళ్ కాఫీ తెచుచ్కుందామా? కొంచెం టెమ్ౖ పాస్ అవుతుంది” 

అంది వెషౖణ్వి.  
     పండుకు సాట్ ర్ బక్స్ లో దొరికే ‘ పుచినో’ అంటే చాలా ఇషట్ ం. అయినా సరే కోపంగా వాళళ్మమ్తో రానని 

చెపేప్శాడు. దానికి కారణం ఈ మధయ్ వాళిళ్ంటోల్  వాడికి నచచ్నివి చాలా జరుగుతునాన్యి. అనిన్ంటికంటే వాడిని ఎకుక్వగా బాధించిన 
విషయం వాడి గది గెస్ట్  రూమ్ లా మారిపోవడం. ఆ రోజు కోపంగా “వయ్ డజ్ నానన్మమ్ హావ్ టు సేట్  విత్ అజ్?” అనగానే పర్సాద్ 
వాడివెపౖు కోపంగా చూశాడు. “నానన్మమ్ అంటే నానన్కు అమమ్ అనీ, అలా అనకూడనీ, నానన్మమ్ వచాచ్క ఆవిడతో చకక్గా కబురుల్  
చెపాప్లని” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. పండు పడక, బటట్లు ఒకటేమిటి వాడికి సంబంధించిన వసుత్ వులనీన్ వాళళ్కక్ గదిలోకి వెళిళ్పోయాయి. 
వాడి సేన్హితులొచిచ్నా ఫాయ్మిలీ రూమ్ లో ఆడుకోవాలిస్ందే, వాళళ్కక్ తన గదిలోకి రానివవ్దు మరి. అనిన్టికీ మించి ఇవాళ ఉదయం 
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ఇంటి నుండి బయలుదేరే ముందు వాన్ లో వాళళ్ నానన్మమ్ కూరోచ్వడం కోసం, పండు కార్ సీట్ ను మధయ్ సీటు నుండి వెనక 
సీటులోకి మారేచ్శాడు పర్సాద్. దీనికంతటికీ కారణమౖెన నానన్మమ్ మీద వాడికి చాలా కోపంగా ఉంది.  

       ఫౖెల్ట్ వచిచ్నటుల్ ంది, పర్యాణీకులు లీ తోసుకుంటూ ఒకరూ, ఇదద్రుగా బయటకు వసుత్ నాన్రు. “అదుగో 
అమమ్” అంటూ గబగబా వసుత్ నన్వాళళ్కు ఎదురెళాళ్డు పర్సాద్. అతనిన్ అనుసరిచారు పర్తూయ్ష, వెషౖణ్వి. పండు కూరుచ్నన్ దగగ్రనుండే 
తల పెకౖెతిత్ చూసాడు. పచచ్చీర కటుట్ కునాన్విడ లీ తోసుకుని రావడం కనిపించింది. దగగ్రకు రాగానే పర్సాద్ ఆమె చేతిలోని లీ 
తీసుకునాన్డు. “నానన్ వాళళ్ అమమ్ంటే తన అమమ్లా పాంట్ షరుట్  వేసుకుని సామ్ర్ట్ గా ఉండాలి కాని, ఇలా చీర కటుట్ కుని తెలల్జుటుట్ తో 
వచిచ్౦దేమిటి?” అనుకునాన్డు పండు. నానన్మమ్ వాడికి అసస్లు నచచ్లేదు. పండును చూడగానే ఆవిడ “ఏం చినిన్ నాయనా 
బావుండావా?” అని పలుకరించి ముదుద్  పెటిట్ంది. చిరాగాగ్  మొహం తిపేప్సుకునాన్డు. ఇంటికి వసుత్ నన్పుప్డంతా కారులో అందరూ ఏవో 
కబురుల్  చెపుప్కుంటునాన్రు కాని పండు మాతర్ం రోడుడ్ మీద వెళుతునన్ కారల్ను చూసూత్  కూరుచ్నాన్డు.  

ఇంటోల్ కి వెళళ్గానే “అమామ్, ఇలుల్  చూదుద్ వుగాని రా” అంటూ పిలిచాడు పర్సాద్.  
“కాసేపాగినాక జూసాత్ లే నాయనా, ఇమానంలో కూచుని కూచుని కళుళ్ పటట్ కపోయినయ్. బాత్ రూమ్ 

యాడమామ్?” అడిగింది నానన్మమ్. రెస్ట్  రూమ్ చూపించింది వెషౖణ్వి. నానన్మమ్ రెస్ట్  రూమ్ ను బాత్ రూమ్ అని ఎందుకంటు౦దో అరధ్ం 
కాలేదు పండుకు.  

అందరూ భోజన౦ చేసాక తను తెచిచ్న సీవ్ట్స్ ఒక పేల్టోల్  పెటుట్ కుని మనవల దగగ్రకు వచిచ్ “మీకోసరం 
తీసుకొచిచ్నాను తినండి నాయనా” అంటూ వాళళ్ ముందు పెటిట్ంది నానన్మమ్. పండు పేల్ట్ వెపౖు చూశాడు. వాడికి నచేచ్ చాకోలేట్స్ 
కాని, నీస్ కాని లేవందులో.  

“ఐ డోంట్ లెక్ౖ దోజ్” అంటూ మొహం తిపేప్సుకునాన్డు.  
“మాకు ఇండియన్ సీవ్ట్స్ ఇషట్ ం ఉండదు నానన్మామ్” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
“అదేందా, ఎందుకిషట్ ం లేదా. మనీధిలో పిలకాయలందరూ ఎంత ఇషట్ ంగా తినాన్రియియ్!” అంటూ ఆశచ్రయ్పోయింది 

నానన్మమ్.  
“వాళళ్కవి నచచ్వు అతత్మామ్, మనం తిందా౦లే” అంటూ వెషౖణ్వి ఆ పేల్ట్ తీసుకెళిళ్ పర్సాద్ ముందు పెటిట్ంది.  
“పిలకాయల కోసరమని శుదద్మౖెన నెయియ్ తెపిప్ంచి జేసిత్నే!” నిటూట్ రిచ్ంది నానన్మమ్. 
 
*              *             *            *              *               *             * 
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పర్తి శుకర్వారం బయట డినన్ర్ చేసొచిచ్ పిలల్లతో కలసి ఇంగీల్ష్ సినిమా చూడడం అలవాటు వెషౖణ్వి, పర్సాద్ లకు. 
నానన్మమ్ వచిచ్న తరువాత అలాగే ఒకసారి డినన్ర్ కు బయటకు వెళాళ్రు కాని నానన్మమ్కు ఏవీ నచచ్క పోవడంతో ఆ తరువాత 
రెసాట్ రెంట్ కు వెళళ్డం మానేశారు. పిలల్లు మరీ గొడవ పెడితే ఫాస్ట్  ఫుడ్స్ నుండి ఏదో ఒకటి తెచిచ్ పెడుతునాన్రు. నానన్మమ్కు అరధ్ం 
కావని ఇంగీల్షు సినిమాలు మానేసి తెలుగు సినిమాలే చూసుత్ నాన్రు. పండుకు ఆ సినిమాలు అసస్లు నచచ్డం లేదు.  

ఓ రోజు సాయంతర్ం ఎండ తగిగ్ చలల్బడిన తరువాత నానన్మమ్, పర్తూయ్ష వాకింగ్ కి వెళుత్ ంటే పండు కూడా వాళళ్ 
వెనకే వెళాళ్డు. నానన్మమ్కు తన సేన్హితుల ఇళళ్నీన్ చూపి౦చింది పర్తూయ్ష. ఒక ఇంటి దగగ్ర పసుపు రంగులో అందంగా కనిపిసుత్ నన్ 
పూలను చూసూత్  నిలబడిపోయింది నానన్మమ్.  

నడుము మీద చెయియ్ పెటుట్ కుని “బుజజ్మామ్, ఆడ కనపడతనన్య్ బంతి పూలు, చామంతులు గదూ” సందేహంగా 
అ౦ది.  

పర్తూయ్ష కూడా ఆగి నానన్మమ్ చూపించిన వెపౖు చూసింది. “అవి మారీ గోల్డ్ , సంతమమ్ నానన్మామ్.”   
నానన్మమ్ మూతి మీద వేలు పెటుట్ కుని పరీకష్గా చూసి “లేదు బుజజ్మామ్ అవి బంతులు, చేమంతులే. బూమికి 

జానడంత లేవు ఎంత బాగా పూసినాయమామ్!”  అని ఆశచ్రయ్పోయింది.  
మరో ఇంటోల్  రంగురంగుల గులాబీలు విరగబూసి ఉనాన్యి. “వీళిళ్ంటోల్  శానా పూలు పూశాయే, ఈ మిరర్పప్ండు 

రంగు రోజాపువువ్ చూడు కొటొట్ చిచ్నటుల్  కనపడతంది” అంటూ ఓ పువువ్ను చూపించింది నానన్మమ్.  
“నీకు రోజెస్ అంటే ఇషట్మా నానన్మామ్?” నవువ్తూ అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“మనూరోల్  ఇంత పెదద్పూలు పుయయ్వు గదమామ్, ఒకోక్టి పొదుద్  తిరుగుడు పూలంతునన్య్.”  
“ఈ పింక్ రోజ్ చూడు నానన్మామ్, చాలా బావుంది కదూ” అని పర్తూయ్ష అనగానే నానన్మమ్ పుటుకుక్న తుంచేసిందా 

పువువ్ను.  
“నానన్మామ్ ఏం చేసుత్ నాన్వ్?” కొంచెం భయంగా అటు ఇటూ చూసూత్  అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“మాపటేళ నీకు జడేసి ఈ పువువ్ పెడతాను బుజజ్మామ్”  
నానన్మమ్ చెయియ్ పటుట్ కుని ఇంటి వెపౖుకు తిరిగి౦ది పర్తూయ్ష. “నానన్మామ్ అలా పువువ్ కొయయ్డం చాలా తపుప్. 

ఇకక్డెవవ్రూ పూలు కొయయ్రు. ఆ ఇంటి వాళుళ్ చూసేత్ నీమీద కంపౖెల్ంట్ ఇసాత్ రు తెలుసా” కొంచెం కోపంగా చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. పండు 
ఎవరెనౖా చూశారేమోనని భయంగా చుటూట్  చూశాడు.  

“మనవేవనాన్ వాళళ్ ఆసిత్పాసుత్ లీద్సుకునాన్మా, పువేవ్ గదమామ్ కోసినావా. అది కూడా తపప్ంటే ఎటాట్ . చితర్ంగా ఉందే” 
అంటూ పర్తూయ్ష ననుసరించి౦ది నానన్మమ్.  
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ఇంటికి రాగానే పిలల్లు, వెషౖణ్వికి నానన్మమ్ మీద ఫిరాయ్దు చేసారు. నానన్మమ్కు అలా పకిక్ంటోల్  పూలు కోయకూడదని 
తెలీదని సరిద్ చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. “నానన్మమ్ ఈజ్ సో వియర్డ్” అనుకునాన్డు పండు.  

 
*              *             *            *              *               *             * 
 
నానన్మమ్ వచిచ్న నాలుగు వారాల తరువాత ఓ శనివారం ఉదయం పండు నిదర్లేచి వంటగదిలోకి వెళేళ్సరికి వెషౖణ్వి 

దోసెలు వేసూత్  ఉంది. పకక్నే కురీచ్లో కూరుచ్ని నానన్మమ్ బీన్స్ వొలుసూత్  వుంది. పండు రావడం చూసి “లేచినా నాయనా, రా 
దోసెలిద్౦దులు గాని” అని రెండు దోసెలు పేల్టోల్  పెటిట్  పచచ్డి వేసి టేబుల్ మీద పెటిట్ంది.  

“ఐ డోంట్ వాంట్ దోశ, ఐ వాంట్ పాన్ కేక్స్” అంటూ వాళళ్మమ్ దగగ్రకెళిళ్ నిలబడాడ్ డు. 
“నో పాన్ కేక్స్ పండూ, దోసెలు చేసుత్ నాన్ను కదా, ఇవే తిను.” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
“మొనన్ దోసెలు, పాన్ కేక్స్ రెండూ చేశావుగా ఇవాళ కూడా చెయియ్” 
“ఇవాళ నాకు టెమ్ౖ లేదు నానాన్, ఇంకా వంట కూడా చెయాయ్లి. అది పాక్ చేసుకుని మనం రోజ్ గారెడ్న్ కి వెళాళ్లి. 

ఇవాళిట్కి దోశెలు తినెయియ్.” 
రోజ్ గారెడ్న్ అనగానే వాడికి ఎంతో కోపం వచిచ్ంది. పెగౖా నానన్మమ్ వచిచ్న తరువాత ఒక వారాంతం ట్ మాల్ కి, 

మరో వారం అకక్డికి నాలుగు గంటల దూరంలో వునన్ గుడికి, ఇంకో వారం పకక్ సిటీలో ఉనన్ బంధువులింటికి  ఇలా ఎకక్డికో దగగ్రకు 
వెళూత్ నే వునాన్రు.   

“ఎ  వీక్ డు వుయ్ హావ్ టు గో సమ్ వేర్? ఇట్స్ సో బోరింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ టు రోజ్ గారెడ్న్. దేర్ ఈజ్ 
నథి౦గ్ టు డు. ఆల్ వుయ్ హావ్ టు డు ఈజ్ సి దోజ్ డంబ్ రోజెస్. నాకు దోసెలు వదుద్  పాన్ కేక్స్ కావాలి.” మొండిగా చెపాప్డు 
పండు.  

“నానన్మమ్కు పూలంటే చాలా ఇషట్ ం నానాన్. ఒకక్సారి రోజ్ గారెడ్న్ చూపిదాద్ ం. నీకు మరెపుప్డెనౖా పాన్ కేక్స్ 
చేసిసాత్ నుగా. అలల్రి చేయకుండా దోసెలు తినమామ్.” బతిమలాడింది వెషౖణ్వి.  

“ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఈట్ ఎనీ థింగ్” అంటూ ఏడుసూత్  అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయాడు.  
సరాసరి వాళళ్కక్ దగగ్రికి వెళిళ్ “ఐ డోంట్ లెక్ౖ నానన్మమ్. వెన్ విల్ షి లీవ్ అకాక్?” అడిగాడు పండు.  
“ఐ డోంట్ నో” దీకష్గా బొమమ్లు గీసుత్ నన్ పర్తూయ్ష తలెతత్కుండానే సమాధానమిచిచ్ంది. 
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“ఆఫట్ర్ షి కేమ్ ఎ  థింగ్ హాజ్ చేంజ్డ్ . నానన్ ఈజంట్ టేకింగ్ మీ ఎనివేర్” అంటూ టెడీడ్  బేర్ ని హతుత్ కుని మంచం 
మీద గోడవెపౖు తిరిగి పడుకునాన్డు.  

కొదిద్సేపటికి నానన్మమ్ “ఇవిగో చినిన్ నాయనా పాను కేకులు” అంటూ పండు దగగ్రకు వచిచ్ంది. తనకేం వదద్ని 
చెపాప్లనుకు౦టూ పకక్కు తిరిగి పేల్ట్ వెపౖు చూశాడు. అందులో గోధుమ రంగులో మూడు గుండర్ని పాన్ కేక్స్, పెనౖ చినన్ బటట్ర్ పీస్, 
సిరప్ తో నోరూరిసూత్  వునాన్యి. నానన్మమ్ చేతిలోని పేల్ట్ తీసుకునాన్డు. ఆ సాయంతర్ం పర్తూయ్ష, “నానన్మమ్కు ఎందుకనో ఇవాళ రోజ్ 
గారెడ్న్ వెళళ్కుండా ఇంటోల్ నే ఉందామనిపి౦చిందట పండూ, అందుకే మనం ఉదయం నుండీ ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు” అని చెపిప్ంది.  

 
*              *             *            *              *               *             * 
 
ఓ రోజు మధాయ్హన్ం గారడ్నర్ వచిచ్ బయట లాన్ మోవ్ చేసుత్ నాన్డు. నానన్మమ్ ఆసకి త్గా చూసూత్  “ఈ సేదిద్గాడు భలే 

చితర్ంగా గడిడ్ కోసుత్ నాన్డే. గడిడ్కి ఏ లెకక్నిసాత్ డు?” పర్సాద్ ని అడిగింది.  
పర్సాద్ నవావ్డు. “అతనేం ఇవవ్డమామ్. అలా కోసినదానికి మనమే అతనికి డబుబ్లు ఇవావ్లి.” 
“మనమే ఇవవ్లాన్, సితర్ంగా వుందే! పచచ్గడిడ్ నవనవలాడతా వుంది, డిలీల్ బ కేసేత్ పూటకు రెండు శేరల్ పాలిసత్ది. 

మనూరోల్  ఎంత పిరెమది. ఆ గడడ్ంతా గూడా ఊరకనే తీసకపోతాడా?” 
“అతనా గడిడ్ని ఇంటికి తీసుకెళళ్డమామ్. కట్ చేసి పెదద్ డబాబ్లో వేసేత్, బుధవారం చెతత్ తీసుకెళేళ్ వాళుళ్ వచిచ్ 

తీసికెళిళ్పోతారు”    
”పచ్...మన గడడ్౦తా ఉరాద్ గా బోవలిస్ందేనా!” నిటూట్ రిచ్ంది.  
“మన గడిడ్ కాదు మా గడిడ్” కోపంగా చెపాప్డు పండు. పర్సాద్ వాడిని కోపప్డబోతుంటే, “పసో  వాడికి తెలియక 

అనాన్డేల్. వాడేన్ం అనబాక” అంటూ నవేవ్సింది నానన్మమ్.   
ఓ రోజు పండు సూక్ల్ నుండి రాగానే  పెరటోల్  నానన్మమ్ ఏదో చేసూత్  కనిపించింది. తలుపు దగగ్రే నిలబడి చూసాడు. 

నానన్మమ్ పొటల్ంలోనుండి ఏవో తీసి మటిట్లో ఒకటొకటే వేసోత్ ంది.  
“ఏం చేసుత్ నాన్వ్ నానన్మామ్? అడిగాడు పండు.  
“ఇతత్నాలు జలుల్ తునాన్ను నాయనా. నీకు బెండకాయలంటే ఇషట్మని బెండ ఇతత్నాలేసత్నాన్ను.” 
దగగ్రికి వెళిళ్ వంగి నానన్మమ్ వితత్నాలు వేసుత్ నన్ వెపౖు చూసూత్  “ఇవి మటిట్లో వేసేత్ బెండకాయలు వసాత్ యా?” 
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“ఇయియ్ మొలిచి, పెదైద్నాక శానా బెండకాయలు కాసాత్ యి. నువువ్ గూడా ఏసాత్ వా?” అంటూ  నానన్మమ్ నాలుగు 
వితత్నాలు తీసి పండు చేతిలో పెటిట్  “ఇకక్డ చినన్ చినన్ గుంటలునన్య్ జూడు వాటిలోల్  ఎయియ్” అని వితత్నాలను వేయించింది.  

ఓ పదిరోజుల తరువాత “చినిన్ నాయనా నువేవ్సిన ఇతత్నాలు జూదుద్ వురా, పచచ్ంగా మొలిచ్నాయి” అంటూ నానన్మమ్ 
పిలవడంతో పెరటోల్ కి వెళాళ్డు పండు. మటిట్లో వరుసగా చినిన్ చినిన్ మొకక్లు మొలిచి వునాన్యి. అపప్టినుండీ నానన్మమ్, మనవడూ 
రోజూ వాటిని చూసూత్  వాటి గురించి బోలెడు కబురుల్  చెపుప్కునాన్రు. నానన్మమ్ వాడికి మెంతి, గొంగోర, బీన్స్, టమాటో అనిన్ మొకక్ల 
గురించి చెపిప్ంది. కొనిన్ మొకక్లు చూసుత్ ండగానే వాడికంటే ఎతె పోవడం వాడికి చాలా ఆశచ్రయ్ం అనిపించింది. పర్తి రోజూ సూక్లు 
నుండి రావడంతోనే నానన్మమ్తో కలసి పెరటోల్  చెటల్ను చూడడం, వాటికి కాసిన కాయలను ఇంటోల్ కి తెచిచ్ వాళళ్మమ్ కివవ్డం 
వాడికిపుప్డు చాలా ఇషట్ ౦. 

 
ఓ రోజు పండు సాన్నం చేసి వచేచ్సరికి వాడికో వింత దృశయ్ం కనిపించింది. పర్తూయ్ష, నానన్మమ్ ‘మంకాలా’ 

ఆడుతునాన్రు. వెళిళ్ వాళళ్దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు.  
“నానన్మామ్ నీకు బోరుడ్  గేమ్స్ తెలుసా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు పండు. 
“నానన్మమ్కు ‘సేన్క్స్ అండ్ లాడర్స్’, ‘హాప్ సాక్చ్’ అనీన్ తెలుసట పండూ” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. 
“చినన్పుప్డు ఇయయ్నీన్ బాగా ఆడేవాళళ్ం నాయనా. పేరుల్  మారప్ంతే, మేమిపుప్డు ఆడతనన్ దానిన్ ‘వామనగుంటలు’ 

అంటాం. మీరు ‘పాము నిచెచ్న’ ఆడతారు అది ‘వెకౖుంఠపాళి’, మీ అకక్ ‘హాపు సాక్చి’ ఆడతళాళ్, అది ‘కుందుడు గుమమ్’”  అని 
నవువ్తూ చెపిప్ంది. 

“చిటిట్  తలీల్, సివ్మిమ్ంగ్ కాల్ స్ గురించి మరిచేపోయాం. రా రా తవ్రగా రెడీ అవువ్,  టెమ్ౖ అవుతోంది” అంటూ వెషౖణ్వి 
తొందర పెటట్డంతో ఆట మధయ్లోనుండి లేచి వెళిళ్పోయింది పర్తూయ్ష.  

“రా నాయనా అకక్ ఆట ఆడుదువుగాని”  పిలిచింది నాయనమమ్. 
“నాకిది ఇషట్ ం లేదు. నేను ‘మారియో కార్ట్’ ఆడుకుంటాను”  
“అది కూడా ఇటాట్ ంటిదేనా?”  
“అ...ఆ, అది బోర్డ్ గేమ్ కాదు నానన్మామ్, వీడియో గేమ్” 
“అదెటుట్ ౦టదో చూపిదుద్ వు పా” అంటూ పండుతో పాటు గేమ్ రూమ్ లోకి వచిచ్ంది.  
పండు ఎలా ఆడాలో చూపించాడు. “అది నేనాడేల్ను గాని, నువువ్ ఆడుతుంటే జూసాత్ లే” అంటూ పండు పకక్నే 

కూరుచ్ని “వాడు గోడమింద నుండి దూకుతునాన్డు జూడు. ఆ కారు చెటుట్ ని గుదేద్సత్ంది పకక్కు తిపుప్, తొందరగా తిపుప్” అని 
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సూచనలిసూత్  వాడితో పాటు సమానంగా ఆ ఆటలో పాలొగ్ ంది. పర్తూయ్షకు వీడియో గేమ్స్ ఇషట్ ం వుండవు. ఆ ఇంటోల్  వాడితో ఎవరూ 
వీడియో గేమ్స్ ఆడరు. నానన్మమ్ అలా పకక్నే కూరుచ్ని గేమ్ చూడడంతో వాడా రోజు చాలా ఉతాస్హంగా ఆడాడు.   

 
*              *             *            *              *               *             * 
 
ఇపుప్డు నానమమ్తో బయటకు వెళళ్డం వాడికి చాలా ఇషట్ ం. నానన్మమ్ కారోల్  కూరోచ్గానే తనే ఆవిడకు సీట్ బెల్ట్  

పెడతునాన్డు. దారంతా వాళళ్ నానన్మమ్తో బోలెడు కథలు, పదాయ్లు చెపిప్ంచుకుంటునాన్డు. నానన్మమ్తో కలసి ఉదయానేన్ ‘శుకాల్ ం 
బరదరం’, ‘సరసవ్తి నమసుథ్ భయ్ం’ శోల్కాలు చెపప్డం బాగా వచేచ్సింది పండుకు. ఆమె చేసిన సీవ్ట్స్ కూడా ఇషట్ ంగా తింటునాన్డు. 
అనిన్టికి మించి తెలుగులో సప్షట్ ంగా మాటాల్ డడం రావడంతో ఇదద్రూ బోలెడు కబురుల్  చెపుప్కుంటునాన్రు. నానన్మమ్ ఇండియా 
పర్యాణం దగగ్ర పడింది. రేపుదయం పర్యాణమనగా ఆ రా  వాడు వాళళ్ నానన్మమ్ దగగ్రే పడుకునాన్డు. 

“నానన్మామ్ నువువ్ అపుప్డే వెళిళ్పోవాలా?”  
“అపుప్డే ఏంది చినిన్ నాయనా, నేనొచిచ్ ఆరునెలల్వలా.” 
“అయితే ఏం, ఇకక్డే ఉండు నానన్మామ్, నువువ్ వెళొళ్దుద్ .” 
“అటట్ంటే ఎటట్  నాయనా, మీ అతత్, వికాసు ఫోనులో రోజూ రమమ్ని పిలుసాత్  వుండారు.”  
“అయితే ఇండియా వెళిళ్ వాళళ్ను చూసి తవ్రగా వచెచ్యియ్” 
నానన్మమ్ నవివ్ంది. “నువేవ్ ఇండియాకి రా నాయనా, అపుప్డందరీన్ చూడొచుచ్. ఇంకా నీకు బ లు, కోళుళ్, బాతులు, 

చెరువు అనీన్ చూపిసాత్ .”  
“అవనీన్ మనూరోల్  ఉనాన్యా?”   
“ఆ అవనీన్ మనూరోల్ నే వునాన్యి. ఇంకా మన చేలో తాటికాయలు కూడా తినొచుచ్. వచేచ్ ఎండాకాలం సెలవలకి 

నువూవ్, అకాక్, అమామ్, నానాన్ అందరూ రాండి, సరేనా” 
“అలాగే నానన్మామ్. మే౦ వచాచ్క మాతో పాటు మళీళ్ నువువ్ వచేచ్యాలి మరి” అంటూ ఆమె చుటూట్  చెయియ్ వేసి 

పడుకునాన్డు.  
ఎయిర్ పోర్ట్ లో పండుకు, పర్తూయ్షకు ముదుద్  పెటిట్ , వెషౖణ్వికి జాగర్తత్లు చెపిప్, వేసవిలో ఇండియాకు రమమ్ని పర్సాద్ 

కి మరీ మరీ చెపిప్ సెకూయ్రిటీ గేట్ లోనుండి లోపలకు వెళిళ్పోయింది నానన్మమ్.  
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   బుజిజ్ పండుబుజిజ్ పండు  ఇండియాఇండియాటూర్టూర్!! సంగీతం  

ఇపుప్డు పండుకు తన కార్ సీట్ ముందు సీట్ లో ఉండడం అసస్లు నచచ్టేల్దు.  
“అది నానన్మమ్ సీట్, దానిన్ అలాగే వుంచెయాయ్”లంటూ వెనకే కూరుచ్ండి పోతునాన్డు.  
వాడి గదిని కూడా వాడు నానన్మమ్ గదనే పిలుసుత్ నాన్డు. రోజుకోకసారి “సమమ్ర్ ఇంకా ఎనిన్ రోజులుంది?” అని 

అడగడం వాడి దినచరయ్లో ఒక భాగం అయిపోయింది. 
PPP 

  

 

 

పండు, భారత దేశంలో వునన్ వాళళ్మమ్మమ్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్ వారం అయింది. పోయినసారి వెళిళ్నపుప్డు బాగా చినన్వాడు. 
బహుశ వాడికపుప్డు రెండేళుళ్ ఉంటాయేమో! వాడికి ఉహ తెలిశాక ఇపుప్డే వెళళ్డం. పండు, వాళళ్ అమమ్, అకక్ అందరూ కలిసే 
వెళాళ్రు, వాళళ్ నానన్ మాతర్ం ఓ నెల తరువాత వెళాత్డు.  

పండు వాళళ్మమ్మమ్ వాళళ్ది ఒక మోసత్రి పటట్ణం. ఇంటి చుటూట్  నిశశ్బద్ంగా ఉండే పరిసరాల నుండి వచాచ్డేమో, వాళళ్మమమ్ 
వాళళ్ వీధిలో నుండి లోపలి గదుల వరకూ వినిపించే రకరకాల వాహనాల శబాద్ లు, పకుష్ల అరుపులు, కూరగాయలు అమేమ్వాళళ్ 
పిలుపులు, కారు హారన్ లు వాడికి చాలా నచేచ్శాయి. నిదర్ లేవగానే ఇంటి ముందునన్ పోరిట్కోలో నిలబడి ఆసకి త్గా ఆ వీధిలో వెళేళ్ 
వాటిని చూడడం పర్సుత్ తం వాడి దినచరయ్లో ముఖయ్మౖెన భాగం. ఇవాళ కూడా అలాగే బాలక్నీలో నిలబడి కొబబ్రి ఆకుల మధయ్ 
కిలకిలలాడుతునన్ పకుష్ల జంటను వెతుకుతుండగా ఎవరో వసుత్ నన్టల్నిపించి గేటు వెపౖు చూసాడు. ఓ వయసు మళిళ్న వయ్కి త్, భుజానికి 
గుడడ్ సంచి తగిలించుకుని కరర్ సాయంతో నడుసూత్  గేటు వెపౖు వసుత్ నాన్డు. చిరుగుల చొకాక్, మురికి పటిట్ ట్న నీరుకావి పంచె అతని 
వంటిమీద వదులుగా వేలాడుతూ ఉనాన్యి. నినన్ సాయంతర్ం అలాంటి అతనే గుడి దగగ్ర కనిపిసేత్ పండు వాళళ్మమ్ వెషౖణ్వి అతనికి పది 
రూపాయలిచిచ్ంది.  

"అమమ్మామ్ బెగగ్ర్ గారు వచాచ్రు" ఇంటోల్ కి చూసూత్  గటిట్గా కేక పెటాట్ డు పండు. లోపలనుండి అమమ్, అమమ్మమ్ల నవువ్లు 
వినిపించాయి. చెటల్ దగగ్ర కింద పడిన ఆకులు ఊడిచి శుభర్ం చేసుత్ నన్ లU పడీపడీ నవివ్ంది. పండుకు బోలెడు కోపం వచిచ్ంది. ఏం 
మాటాల్ డినా అలా గటిట్గా నవేవ్సుత్ ంటే ఎవరికి మాతర్ం కోపం రాదు. వాళెళ్ందుకు నవేవ్రో వాడికసలు అరధ్ం కాలేదు కూడా. 
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మొనోన్ రోజు వాడు, వాళళ్కక్ పర్తూయ్ష ఇంటి ముందు రాలిన వేపకాయలను చినన్ పులల్లకు తగిలించి దూరంగా విసిరేసూత్  
ఆడుకుంటునాన్రు. ఇంతలో ఓ పెదాద్ యన వచిచ్ 

 "మీ తాతయయ్ ఇంటోల్  ఉనాన్డా?" అని అడిగాడు. 

"లేడు. బజార్ కి వెళాళ్డు" సమాధానమిచాచ్డు పండు.  

"మీ తాతయయ్ వచాచ్క నీ కోసం రమణయయ్ వచాచ్డని చెపుప్" అని చెపిప్ ఆ పెదద్మనిషి వెళిళ్పోయాడు. 

ఆ మధాయ్హన్ం తాతయయ్ ఇంటికి రాగానే టివి చూసూత్  గూడా గురుత్ పెటుట్ కుని "నీకోసం రమణయయ్ వచాచ్డు తాతయాయ్" అని 
చెపాప్డు పండు. 

"పండూ, పెదద్వాళళ్ను అలా పేరు పెటిట్  పిలవకూడదు. ఏదో ఒక వరుసతోనో, గారు అనో అనాలి. అలాగే వచాచ్రు 
అనాలి, వచాచ్డు అనకూడదు." సరి చేసింది వెషౖణ్వి. 

అది గురొత్చేచ్ ఇవాళ బెగగ్ర్ గారు అంటే వాళళ్ంతా ఒకటే నవవ్డం. అసలు గారు అనాలా వదాద్  అని ఆలోచిసుత్ ండగా వీధిలో 
"తాటి ము౦జెలో..." అని అరుసూత్  ఒకామె గంప నెతిత్న పెటుట్ కుని వెళోత్ ంది. అమమ్మమ్ హడావిడిగా బయటకు వచిచ్ ఓ తాటి 
ము౦జెలమామ్య్ ఇ " అని పిలుసూత్  గేటు తీసింది. ఆవిడ వచిచ్ గంప కిందకు ది౦పగానే తాటాకుల మధయ్ వునన్ ముంజెల వెపౖు 
చూసూత్   

"లేతవేనా?" అని అడిగింది. 

"లేతయేయ్నమామ్, తీపుమ్౦జెలు" అంటూ ఒకటి తీసి అమమ్మమ్కిచిచ్ంది. 

అమమ్మమ్ కొంచెం తుంచి పండుకు, పర్తూయ్షకు చెరో ముకక్ పెటిట్ , తానోముకక్ తీసుకుంది. ఆమె చెపిప్నటుల్  చాలా తియయ్గా 
ఉనాన్యవి. 
"ఎంతకిసాత్ వు?" అడిగి౦దమమ్మమ్. 

"పది రూపాయలకు నాలుగమామ్" 
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"పదికి ఏడివువ్" 

"గిటట్దమామ్" 
           "ఎందుకు గిటట్దు, నినన్ కూడా పదికి ఏడు లెకక్న తీసుకునాన్ం" 

"ఇయియ్ కొండాపురం ముంజెలమామ్, లేత కొబిబ్రిలాగుంటాయి. ఐదు చేసి తీసుకోండి"  
"సరేలే ఆరివువ్. ఇంక బేరం లేదు." అని అమమ్నడిగి గినెన్ తీసుకురమమ్ని పండుకు పురమాయించింది. 

పెరటోల్  వునన్ అమమ్ దగగ్రకి వెళిల్ పండు "అమమ్ నీ అమమ్ గినెన్ తీసుకురమమ్౦ది" అని చెపప్గానే, వెషౖణ్వి, బటట్లుతుకునన్ లU 
గటిట్గా నవేవ్శారు. గినెన్ తీసుకెళేళ్ హడావిడిలో వాళళ్ నవువ్లిన్ వాడు పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.   

ఆ సాయంతర్ం దీపాలు పెటేట్వేళ తాతయయ్ గేటు తీయడం చూసి "అమమ్మామ్ మీ నానన్ వసుత్ నాన్డు" అంటూ పరిగెతుత్ కుంటూ 
లోపలకు వచాచ్డు పండు. మా నానన్ చనిపోయి పదేళుళ్ అవుతోంది. ఇపుప్డు రావడం ఏమి , పెగౖా ఆయనున్ నువువ్ చూడను కూడా 
లేదు అంటూ ఆశచ్రయ్ంగా ముందు గదిలోకి వచిచ్ంది అమమ్మమ్.  

"ఆరి భడవా మీ తాతయయ్ను పటుట్ కుని మా నానన్ అంటావే" అని బోలెడు ఆశచ్రయ్పోయింది.  

"ఆయన మా నానన్ పండూ, అమమ్మమ్ వాళళ్ నానన్ కాదు" వివరించింది వెషౖణ్వి. 

"మరి ఆయన అమమ్మమ్కు ఏమవుతాడు?"  

"హసెబ్ండ్ అవుతాడు" 

"అయితే ఈసారి నుండి "అమామ్మామ్ నీ హసెబ్ండ్ వచాచ్డు, అని చెపాత్ లే" అని వాళళ్ అకక్ పిలిసేత్ పరిగెతుత్ కుంటూ 
పకక్గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు. 

కూరగాయలు తెచేచ్ ఆమెను పెదద్మమ్గారు అని, ఆటో అతనిన్ ఆటో మామయయ్ అని ఇలా అందరీన్ నానా రకాల పేరల్తో పిలిచి 
ఇంటోల్  వాళళ్ను తెగ నవివ్ంచేసుత్ నాన్డు పండు. వాళళ్ నవువ్లకు మొదటోల్  కొంచెం ఉ షపడినా తరువాత వాడికి అది సరదాగానే వుంది. 
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*         *         *            *            *               * 
 
             ఓ నెల తరువాత పర్సాద్ రాగానే ఇంటోల్  అందరూ వెషౖణ్వి వాళళ్ మేనతత్ గారి ఊరు గూడూరుకు వెళాళ్రు. పండు రికాష్లోనో 
ఆటోలోనో వెళాల్ లని సరదా పడాడ్ డు కాని, అలా వీలేల్దు కారులోనే వెళాళ్లనడంతో అయిషట్ ంగానే ఒపుప్కునాన్డు. ఆ రా  భోజనాలు 
అయాయ్క 

"నానన్మామ్, మీ ఇంటోల్  మొగుడి రేకులు రావా?" అడిగాడు పండు.  

దొడోల్  చాలా పూలునాన్యి నాయనా. ఇపుప్డు పొదుద్  పోయిందిగా రేపుదయనేన్ కోసుకుందురేల్" చెపిప్ంది వెషౖణ్వి వాళళ్ మేనతత్. 

"పూలు కాదు నానన్మామ్ టివిలో చూసాత్ మే ఆ 'మొగుడి రేకులు'" ఆవిడకు అరధ్ం అయేయ్లా వివరించాడు పండు.  

"ఓ మొగలి రేకులా!" అని అమమ్మమ్ అనగానే అందరూ ఒకటే నవవ్డం. ఈ పెదద్వాళళ్కు చినన్వాళళ్ను చూసేత్ ఎందుకంత 
నవొవ్సుత్ ందో అసస్లరథ్ం కాదు పండుకు.  

మరుసటి రోజు మధాయ్హన్ం వెషౖణ్వి వాళళ్ మేనతత్, వెషౖణ్వి, అమమ్మమ్ బంగారు అంగడికి వెళూత్  పండును కూడా తీసుకుని 
వెళాళ్రు. వాళళ్కు నచిచ్న గాజులను చూసి వాటి ఖరీదెంతో చెపప్మని అడిగారు. ఆ కొటట్తను వాటిని తూకం వేసి నలభె ౖఆరు వేలని 
చెపాప్డు.  

"ఇచేచ్ రేటు చెపప్ండి. నినన్వీటిని మేం నలభె ౖవేలకే కొనాన్ం" అని పండు అనగానే ఆకక్డునన్ వాళళ్ందరూ ఒకటే నవవ్డం. 

ఆ కొటట్తను నవువ్తూ "నీకయితే ఐదు వేలకే ఇసాత్ ను బాబూ" అని పండు వెళేళ్పుప్డు ఓ వెండి ఉంగరం వేలికి తొడిగి 
పంపించాడు.  

 
*         *         *            *            *               * 

 
            పర్సాద్ వాళళ్ సొంతూరు ఉపప్లపాడు. అది గూడూరుకు పది కిలోమీటరల్ దూరంలో వుంది. అకక్డ పర్సుత్ తం పర్సాద్ వాళళ్ 
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బాబాయి ఉంటునాన్రు. ఉదయానేన్ గూడూరులో టిఫిన్ చేసి అందరూ ఉపప్లపాడుకు బయలుదేరి వెళాళ్రు. అదో చినన్ పలెల్టూరు. 
మొతత్ం వెయియ్ గడపలు ఉనాన్యేమో. నాగరికత పోకడలు పెదద్గా పొకక్ని ఊరు. 

ఊరి చివర వునన్ గుడిసెలు చూసి "తాతయాయ్, మనం కూడా అలా కేంపి౦గ్ చేదాద్ మా?" అని అడిగాడు పండు. 
"అవి కాంప్ సెట్ౖస్ కావు పండూ, వాళుళ్ ఆ ఇళళ్లోనే ఉంటారు" అని తాతయయ్ చెపిప్నా వాడికి నమమ్కం కలగలేదు. అంత చినన్ ఇంటోల్  
ఉండడం అసాధయ్ం అనే వాడి భావన. అకక్డే మటిట్లో రెండు తాటి బురర్లను ఒక కరర్కు కటిట్  మరో కరర్తో నెటుట్ కుంటునన్ చినన్ 
పాపను, ఆ పకక్నే సెకౖిల్ టెర్ౖ ను పులల్తో నెడుతూ పరిగెడుతునన్ పిలల్వాణిణ్  చెటుట్  మీద గోలగోలగా అరుసుత్ నన్ కాకులను చూసి "హౌ 
లకీక్" అనుకుని కనిపించినంత దూరం వాళళ్ను చూసూత్ నే ఉనాన్డు పండు. 

పర్సాద్ వాళళ్ బాబాయి వాళళ్ ఇంటి దగగ్ర కారు దిగాగ్ నే, ఇంటి పర్హరీ గోడ పకక్గా మటిట్లో గింజలు తింటునన్ కోడి వెంట 
పడాడ్ డు పండు. వాళళ్ బాబాయి "ఒరేయ్ అది మన కోడి కాదురా పకిక్౦టి వాళళ్ది" అని పండును లోపలకు తీసుకుని వెళాళ్డు. గేటు 
దాటగానే ఇంటి ముందు కటేట్సిన గేదెలిన్, ఎదుద్ లిన్ చూసి పండు చాలా సరదా పడాడ్ డు. ఆ గేదె మీద తనని కూరోచ్బెటట్మని పర్సాద్ 
దగగ్ర మారాం చేసి మారీ గేదె మీదెకిక్ కూరుచ్నాన్డు. ఇంటి ముందే మరో మూలనునన్ బావిలో౦చి చేదతో నీళుళ్ తోడాడు. కటెట్లతో 
మండుతునన్ పొయియ్ని మోకాళళ్ మీద వంగి ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.  

పెరటోల్  తిరుగుతునన్ బాతుపిలల్లిన్ అరచేతిలో పెటుట్ కుని ముదుద్ చేసూత్  అకక్డ ఉనన్ంత సేపూ వాటితోనే ఆటలు. ఇంటికి వెళేళ్ 
సమయానికి వాటిని కూడా తీసుకెళాల్ లని గొడవ పెటాట్ డు. ఇపుప్డు కాదులేరా ఇంకో పదిరోజులకు ఇంకా పిలల్లు వసాత్ యి అపుప్డు తెచిచ్ 
ఇసాత్ నని బాబాయి వాగాద్ నం చేసాక ఇంటికి బయలుదేరాడు. బాబాయి, సపోటాల బుటట్ , ఓ రెండు డజనల్ 
జామకాయలు, కూరగాయల వితత్నాలు, ఎండిపోయిన బంతి పువువ్లు అనీన్ మూట కటిట్  కారులో పెటిట్ంచాడు. తరువాత పర్తిరోజూ 
పర్సాద్ ని వాళళ్ బాబాయికి ఫోన్ చెయయ్మని బాతులు గురించి గురుత్  చేసూత్ నే ఉనాన్డు. బాబాయి ఇచిచ్న మాట పర్కారం పది రోజుల 
తరువాత ఓ మూడు బాతులను తెచిచ్చాచ్డు. అమమ్మమ్  ఈ టౌన్ లో బాతులను ఎలా పెంచుదాం  అని గొడవ పెటిట్నా తాతయయ్ 
మాతర్ం పండు అమెరికా వెళిళ్నా తనా బాతులను జాగర్తత్గా చూసుకుంటానని మాటిచాచ్డు.  

*         *         *            *            *               * 

ఓ రోజు సాయంతర్ం తాతయయ్, అయన సేన్హితుడు నారాయణ మూరిత్ మాటాల్ డుకుంటూ మధయ్ గదిలో కూరుచ్నాన్రు. 
మాటల మధయ్లో నారాయణ మూరిత్ తమ పకిక్ంటి వారి చినన్ పాపకు డెంగుయ్ ఫీవర్ వచిచ్౦దని, పర్సుత్ తం ఆ పాప హాసిప్టల్ లో 
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తెలుగు బడితెలుగు బడి

ఉందని చెపాప్డు. ఆరునెలల తమే ఆ వీధిలో ఓ ముపెప్ౖ ఏళళ్ వయ్కి త్ అదే జవ్రంతో చనిపోయిన విషయం గురుత్ తెచుచ్కుని 
వాళిళ్దద్రూ  చాలా బాధ పడాడ్ రు.    

ఆ పకక్నే కూరుచ్ని ఆడుకుంటునన్ పండు తాతయయ్ దగగ్రకు వచిచ్ "దోమలు కుటేట్పుప్డు వాటికి మూయ్జిక్ ఎందుకు తాతయాయ్ 
సెలౖెంట్ గా కుటొట్ చుచ్గా " కాలిమీద ఎరర్గా కందిన భాగానిన్ చూసూత్  అడిగాడు పండు.  

"మేం చినన్తనానున్ండి దోమలతో కుటిట్౦చుకుంటునాన్ం గాని పండూ, మాకీ సందేహం ఎపుప్డూ రాలేదురా" అని భళుళ్న 
నవావ్డు నారాయణ మూరిత్.  

"అసలు ఇండియా ఫాల్ గ్ లో వీల్ ఉంటుంది కదా తాతయాయ్, ఆ వీల్ మధయ్లో దోమ బొమమ్ పెటాట్ లి. చుటూట్  యారోస్ అనీన్ 
దోమ వెపౖు పాయింట్ చెయాయ్లి. ఇండియాలో ఆరీమ్, పోలీస్ ఇంకా ఇండియాలో మనుషులందరూ దోమలిన్ చంపడానికే ఎఫర్ట్  
పెటాట్ లి"అంటూ కందిపోయిన భాగమీమ్ద గటిట్గా రుదుద్ కుంటూ కొంచెం ఆవేశంగా చెపాప్డు పండు.  

"ఈ రోజున ఇండియాలో దోమ కాటు వలన ఎనెన్నిన్ జబుబ్లు, జవ్రాలు వసుత్ నాన్యో,  ఎంత మంది మనుషులు 
రాలిపోతునాన్రో లెకేక్ లేదు. చినన్వాడివెనౖా బాగా చెపాప్వు పండూ. దోమలు లేకుండా వుండాలంటే పరిసరాలు పరిశుభర్ంగా ఉండాలి. 
అలా ఉండాలంటే పర్జలలో అవేర్ నెస్ రావాలి. రోడుల్  చెతాత్  చెదారం లేకుండా శుభర్ంగా ఉండాలి. ఎకక్డా మురుగు నీరు నిలువకుండా 
చూడాలి. ఇవనీన్ చేయగలిగితే మన దేశం సగం బాగు పడడ్టేల్. నీ కోరిక పర్కారం అలా జరుగుతుందనే ఆశిదాద్ ం పండూ" సుదీర ఘ్ంగా 
చెపాప్డు తాతయయ్.  

PPP 
 
  
 
 
 
       వేసవి సెలవలోల్  పండు, పర్తూయ్ష సివ్మిమ్ంగ్, టెనిన్స్, అడెవ్ంచర్, ఆర్ట్ ఇలా రకరకాల కాయ్ంపులకు వెళిళ్ సరదాగా 
గడిపేసుత్ నాన్రు. ఓ రోజు సాయంతర్ం ఏడయినా బాగా ఎండగా ఉండడంతో బయటకు వెళళ్కుండా పిలల్లిదద్రూ డెనౖింగ్ టేబుల్ దగగ్ర 
కూరుచ్ని ‘మోనోపొలి’ ఆడుతునాన్రు. పర్సాద్ ఇంటికి వసూత్ నే ”వెషౖణ్వీ, పిలల్లిన్ ‘తెలుగు బడి’లో చేరుసాత్ మని చెపాప్వటగా ఈ 
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సెపెట్ంబర్ నుండి కొతత్ తరగతులు మొదలౌతునాన్యని, ఆగస్ట్  పదిహేనున జరిగే పేరెంట్ మీటింగ్ కి రమమ్ని శంకర్ చెపాప్డు” 
అంటూ పిలల్ల పకక్నే కురీచ్లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. 

“వాట్ ఈజ్ ‘తెలుగు బడి’?” అడిగాడు పండు. 
“బడి అంటే సూక్ల్. అకక్డ తెలుగు నేరిప్సాత్ రు నానాన్” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. 
“మాకు తెలుగొచుచ్గా. వె ౖడు వుయ్ నీడ్ బడి?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది పర్తూయ్ష. 
“మీకు తెలుగులో మాటాల్ డం కొంచెమే వచుచ్. కాని సప్షట్ ంగా మాటాల్ డం, చదవడం, రాయడం కూడా రావాలి” 

ఓపిగాగ్  వివరించాడు పర్సాద్. పండుకు తను ఎపుప్డో చూసిన తెలుగు ప క, అందులో తనకు అరధ్ం కాని భాషలో ఏమిటో సి 
వుండడం గురొత్చిచ్ సంతోషంగా ఒపుప్కునాన్డు.  

వెషౖణ్వి, పర్సాద్ పేరెంట్ మీటింగ్ కి వెళిళ్, ఓ రెండు బాగ్ లలో కొనిన్ పుసత్కాలు తీసుకొచాచ్రు. ఇంటికి రాగానే పిలల్లిన్ 
పిలిచి చెరో బాగ్ చేతికిచాచ్రు. పండు ఆసకి త్గా వాటిని తీసి చూశాడు. ఒక పుసత్కంలో కొనిన్ అకష్రాలూ, ఖాళీ లెన్ౖస్ కనిపించాయి ఇంకో 
పుసత్కంలో పండుల్ , కూరగాయలు ఇంకా రకరాకాల వసుత్ వుల బొమమ్లు వునాన్యి. వాడికి వాటి కింద ఏం రాసి వుందో మాతర్ం అరధ్ం 
కాలేదు. వాళళ్మమ్నడిగి అనీన్ చెపిప్ంచుకునాన్డు. పర్తూయ్ష ఓ రెండేళళ్ తం గుణింతాల వరకు  నేరుచ్కుంది కాని, పర్సుత్ త౦ ఏమీ గురుత్  
రావడం లేదనన్ది. వాళళ్నానన్ చెపుత్ ంటే ఒకొక్టొకక్టిగా గురుత్ కు తెచుచ్కు౦ది. పర్తి ఆదివారం తెలుగు తరగతికి వెళేళ్పుప్డు ఇండియన్ 
డిషనల్ బటట్లే వేసుకెళాళ్లని వాళళ్ టీచర్ చెపిప్నటుల్ గా పిలల్లకు చెపాప్డు పర్సాద్.  

“వు ఆర్ గోయింగ్ టు తెలుగు కాల్ స్ టు లెరన్ తెలుగు. వె ౖడు వు నీడ్ సెప్షల్ స్ ఫర్ దట్?” అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“మీరు సివ్మిమ్ంగ్ కి, టెనిన్స్ కి, కరాటేకి  వెళేళ్పుప్డు సెప్షల్ స్ వేసుకు౦టునాన్రా, లేదా! ఇది కూడా అంతే” 

వివరించింది వెషౖణ్వి.  
 
*                      *                        *                       * 
 
తెలుగు బడికి వెళేళ్ రోజు పండు గోధుమరంగు కురాత్ , పెజౖమా వేసుకునాన్డు. పర్తూయ్ష చిలకపచచ్రంగు పటుట్ లంగా, 

కెంపురంగు జాకెట్ వేసుకుని తయారయియ్ంది. పిలల్లిదద్రికీ తెలుగు బడి కోసమని వాళళ్మమ్మమ్ పంపించిన బటట్లవి. పర్సాద్ వాళళ్ను 
విరగబూసిన ‘హౖె ౦జియా’ పొద దగగ్ర నిలబెటిట్  ఫోటో తీశాడు. తెలుగు బడి అంటే విశాలమౖెన ఆవరణలో ఉండే పెదద్ బడేమీ కాదు. 
సవ్చఛ్౦ద౦గా ముందుకు వచిచ్న కొంతమంది వారి వారి ఇళళ్లో ఒక గదిలో తెలుగు పాఠాలు చెపాత్ రు. వీళుళ్ వెళేళ్టపప్టికి అకక్డికి 
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చాలా మంది పిలల్లు వచాచ్రు. అందరి చేతులోల్ నూ తెలుగు బడి అని రాసివునన్ బాగ్ లు వునాన్యి. పర్సాద్ అకక్డ టీచర్ తో మాటాల్ డి 
పండును ఒక తరగతిలోకి వెళళ్మని చెపిప్, పర్తూయ్షను వేరే దగగ్ర జరుగుతునన్ కాల్ సుకు తీసుకెళాళ్డు.  

పండు లోపలకు వెళేళ్సరికి అపప్టికే అకక్డ ఓ పది మంది పిలల్లు రెండు వరుసలలో కూరుచ్ని వునాన్రు. టీచర్ 
పిలల్లందరీన్వారి పేరు, వాళళ్ అమామ్నానన్ల పేరుల్  చెపప్మని అడగారు. ఒకొక్కక్రు పెకౖిలేచి నిలబడి వారి పేరుల్  చెపిప్ పరిచయం 
చేసికునాన్రు. టీచర్ వాళల్కు తెలుగు అకష్రాలతో మొదలయేయ్ పదాలు వునన్ పుసత్కం చూపించి అనీన్ చదివి వినిపించారు. పండుకు 
చాలా అకష్రాలు గుండర్ంగా ఒకేలా కనిపించాయి. ఆ పుసత్కంలో చాలా పదాలు వాడు ఎపుప్డూ విని ఉండకపోవడంతో చాలా కొతత్గా 
అనిపించింది. చాలావరకు అరధ్ం కాలేదు కాని ఆ పుసత్కంలో బొమమ్లు మాతర్ం వాడికి బాగా నచాచ్యి.  

“అకాక్ తెలుగు ఈజ్ సో కా౦పిల్కేటెడ్” కార్ ఎకక్గానే పర్తూయ్షతో అనాన్డు పండు.  
“మొదటోల్  అలాగే అనిపిసుత్ ంది పండూ, తరువాత తరువాత నీకే నచుచ్తుంది” రేర్ వూయ్ మిరర్ర్ లో నుండి పండు 

వెపౖు చూసూత్  చెపాప్డు పర్సాద్.      
తెలుగు తరగతులు మొదలె ౖఅపప్టికి మూడు నెలలెంౖది. ఓ రోజు టీచర్ పది ఇంగీల్ష్ వాకాయ్లను తెలుగులో ఎలా 

మాటాల్ డాలో వివరించి, వచేచ్వారం వాటిని అడుగుతానని, సరిగాగ్  చెపిప్న వాళళ్కు బహుమతి ఇసాత్ నని చెపాప్రు. పండు ఇంటికి రాగానే 
వాళళ్మమ్ను అవనీన్ ఇంగీల్షులో అడగమని చెపిప్ రాని వాటిని గురుత్ పెటుట్ కుని ఓ అరగంట తరువాత అనిన్ంటినీ తెలుగులో సప్షట్ ంగా 
చెపాప్డు. అమమ్ పండుకు బుగగ్మీద ఓ ముదిద్చిచ్ంది. ఆ తరువాత వారం చాలా ఉతాస్హంగా కాల్ సుకు వెళాళ్డు. టీచర్ ఒకొక్కక్రినే 
అడగడం మొదలుపెటాట్ రు.  

“ఐ యాం హం ” అంటే ఏమిటని టీచర్ అడిగిన పర్శన్కు కర్ తడుముకుంటూ “నేను.....నేను .....ఆకలొచిచ్ంది” 
అని చెపాప్డు. “నేను కాదు నాకు, ఆకలొచిచ్ంది కాదు ఆకలి వేసుత్ ంది” అంటూ సరిదిదిద్ ఓ ఐదు సారుల్  పిలల్లందరితో చెపిప్ంచారు 
టీచర్.  

అలాగే “మౖె బర్దర్ వెంట్ టు సూక్ల్” అనన్దానికి “నా అనన్ ఎలిల్ంది బడికి” అని ఓ పనెన్ండేళళ్ పిలాల్ డు 
అనువదించాడు. అలా కాదని తెలుగులో ఆ వాకయ్ం ఎలా చెపాప్రో వివరించారు టీచర్. 

“కెన్ ఐ గో అండ్ పేల్ అవుట్ సెడ్ౖ” అనన్ వాకాయ్నికి “నాకు బయట ఆడుకోవచాచ్” అని చెపాప్రొకరు.  
“డక్స్ ఆర్ సివ్మిమ్ంగ్ ఇన్ ద పాండ్” అనన్ వాకాయ్నికి “కొలనులో బూతులు సివ్మ్ చేసుత్ నాన్యి” అని చెపాప్రు 

మరొకరు. “డాగ్ ఈజ్ బారిక్ంగ్” అనన్దానికి “కుకక్ అరుసుత్ నాన్డని” సమాధానం. అనిన్ంటినీ ఓపిగాగ్  సరిచేసి పిలల్లతో మళీళ్ మళీళ్ 
చెపిప్ంచి అనిన్ వాకాయ్లు చకక్గా చెపిప్న ముగుగ్ రు పిలల్లకు టీచర్ మూడు పెనిస్ల్స్ బహుమతులుగా ఇచాచ్రు. పండుకు వాడి కిషట్ మౖెన 
పసుపురంగు పెనిస్ల్ వచిచ్ంది. 
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*                      *                        *                       * 
                          
వెషౖణ్వి పినిన్కూతురు జాహన్వి వాళుళ్ కూడా ఆ ఊరోల్ నే ఉంటారు. అపుప్డపుప్డూ వెషౖణ్వి వాళిళ్ంటికి వచిచ్ సాయంతర్ం 

వరకు పిలల్లతో ఆడుకోవడం జాహన్వికి బాగా అలవాటు. ఆమె వచిచ్న రోజు వెషౖణ్వి ఆమె కిషట్ మౖెన వంటలు చేసూత్  ఉంటుంది. ఆ రోజు 
కూడా జాహన్వి ఉదయానేన్ వచిచ్ంది.  

 
“ఎగాప్ ంట్ లాజానాయ్ చాలా బావుందకాక్” పేల్ట్ లోని ఆఖరి ముకక్ నోటోల్  పెటుట్ కుంటూ చెపిప్ంది జాహన్వి.   
“మా టీచర్ తెలుగులోనే మాటాల్ డాలనాన్రు” గంభీరంగా చెపాప్డు పండు.  
“మనం తెలుగులోనేగా మాటాల్ డుతునాన్౦” వెషౖణ్వి వాడి పేల్ట్ లో లజానాయ్ చినన్ చినన్ ముకక్లు చేసూత్  అంది. 
“కంపీల్ట్ తెలుగమామ్ ఇంగీల్ష్ వార్డ్  అసస్లు యూజ్ చెయయ్కూడదు” వివరంచింది పర్తూయ్ష.  
“అమామ్, ఇంగీల్ష్ ని తెలుగులో ఏమంటారు?” అడిగాడు పండు.  
“ఇంగీల్ష్ అంటే ఆంగల్ము, ఆంగల్భాష” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. 
“ఆంగల్భాష వదుద్ . తెలుగులోనే మాటాల్ డదాం” తన వంతు పూరిత్ చేసింది పర్తూయ్ష.  
“సరే సరే ముందు లంచ్ ఫినిష్ చెయయ్ండి” తొందర పెటిట్ంది వెషౖణ్వి.  
“లంచ్ ని తెలుగలో ఏమంటారు?” పర్తూయ్ష సందేహం.  
“లంచ్ ...లంచ్ అంటే మధాయ్హన్భోజన౦.” చెపిప్ంది జాహన్వి.  
“మరి డినన్ర్ అంటే?” అడిగాడు పండు.  
“డినన్ర్ అంటే రా  భోజన౦” వెషౖణ్వి సమాధానమిచిచ్ంది.  
“ఓ అయితే అనీన్ భోజనాలేనా” అంటూ ఖాళీ అయిన పేల్ట్ ను సింక్ లో పెటిట్  వచిచ్ కూరుచ్ంది పర్తూయ్ష.  
“టైర్న్ ని తెలుగులో ఏమంటారు?” ఈసారి పర్శన్ పండు దగగ్రనుండి.   
“ధూమశకటం” టకీమని చెపిప్ంది జాహన్వి. 
“ఇంకా ధూమశకటం ఏమిటి జాహన్వీ. అనీన్ విదుయ్త్ వాహనాలయితేనూ” నవివ్ంది వెషౖణ్వి. 
“నిజమే విదయ్త్ శకటం అనాలేమో!” అంటూ అనుమాన౦గా అంది.   
“మరి బస్, ఫౖెల్ట్?” పండుకు మరో సందేహం. 
“పండూ ఏ వోర్డ్ కయినా ఎండ్ లో ఉ యాడ్ చేసేత్ తెలుగు వోర్డ్ అవుతుంది.” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
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“ఇదెవరు చెపాప్  నీకు?” జాహన్వి ఆశచ్రయ్పోయింది. 
“మా ండ్ సావేరి చెపిప్ంది. కారు, బసుస్, టైర్ను, ఫౖెల్టు ఇలా అనాలంట.”  
ఆ మాటకు వెషౖణ్వి, జాహన్వి ఇదద్రూ నవేవ్శారు. ఆ రోజునుండీ పిలల్లు, మాటలోల్  ఎవరు ఒక ఇంగీల్షు పదం వాడినా 

దానిన్ తెలుగులో ఏమంటారోనని అడగడం మాతర్ం మానలేదు.   
భోజనాలు పూరత్యిన తరువాత అకాక్ చెలెల్ళిల్దద్రూ కబురల్లో పడాడ్ రు. జాహన్వి ఆ నెలలో జరిగిన తన ఇంటర్ వూయ్ల 

గురించి చెపుతూ అసలెపప్టికయినా తనకు ఉదోయ్గం వసుత్ ందో రాదోనని బాధపడింది. అంతా వింటునన్ పండు “అనగననగ రాగంతో 
మొదలెటిట్  సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన విశవ్దాభిరామ వినురవేమ!” అంటూ పదయ్ం చదివేశాడు. జహన్వి వాడిని దగగ్రకు 
తీసుకుని గటిట్గా ముదుద్  పెటేట్సింది.  

పండు కాల్ సులో నేరుచ్కునన్ పదాయ్నిన్ సందరాభ్నుసారంగా అనవ్యించిన తీరుకు ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయింది వెషౖణ్వి. అదే 
కాకుండా ఈ మధయ్ పిలల్లు అనన్ం తినేపుప్డు పళెళ్ం చుటూట్  వేయకపోవడం, చెపుప్లు గుమమ్ం ఎదురుగా వదలక పకక్గా పెటట్డం, 
ఎకక్డ తీసిన వసుత్ వులను మళీళ్ అకక్డే పెటట్డం లాంటి విషయాలను కూడా ఆమె గమనించింది. తరగతిలో తెలుగు పిలల్లు పాఠాలతో 
పాటు మంచి నడవడిక కూడా నేరుచ్కు౦టునన్ందుకు ఆమె ఎంతో ఆనందించింది.  

  
*                      *                        *                       * 
 
తెలుగు తరగతులు మొదలె ౖఆరునెలలౌతోంది. పండుకు ప, స, వ అనీన్ ఒకక్లాగే కనిపిసుత్ నాన్యి. అలాగే మ, య 

కూడా. స, శ అకష్రాలు రెండింటినీ ఒకక్లాగే పలుకుతునాన్డు.  
“అమామ్, ఇకక్డేం వుందో చెపుప్” పుసత్కం వెపౖు వేలు పెటిట్  చూపిసూత్  అడిగాడు.  
“కల అంటే ం”  
“మరి ఇదీ?” అంటూ ఇంకో పదం చూపించాడు. 
“ఇది కళ అంటే ఫెన్ౖ ఆర్ట్ ”. 
“టీచర్ డికేట్షన్ చెపేప్టపుప్డు నాకు రెండూ ఒకక్లాగే వినిపిసుత్ నాన్యి. ఆలేవ్స్ ఐ సెప్ల్ దెం రాంగ్”   ఏడుపు 

మొహంతో చెపాప్డు పండు. 
“టీచర్ నౌన్స్ చేసేపుప్డు జాగర్తత్గా విను నానాన్. డిఫెరెన్స్ నీకే తెలుసుత్ ంది” అనునయించింది వెషౖణ్వి. 
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“అమామ్ వతుత్ లు ఇలా లెటర్ కింద ఎందుకు రాయాలి? పకక్న ఎందుకు రాయకూడదు?” పుసత్కం చూపిసూత్  
అడిగింది పర్తూయ్ష.  

“ఏమోరా నాకు తెలియదు. అయినా నీకీ సందేహం ఎందుకు వచిచ్ంది?”   
“ఇంగీల్షులో అనీన్ పకక్నే ఉంటాయి గదా. అలా ఉంటే బూయ్టిఫుల్ గా వుంటాయి.” అంటూ డికేట్షన్ లో తపుప్లు 

పోయిన పదాలు ఐదు సారుల్  రాయడం మొదలెటిట్ంది పర్తూయ్ష. అవి అయిపోగానే ఆవారం శోల్ కం గటిట్గా చదువుతోంది.  
“షా౦తాకారం భుజగషయనం పదమ్నాభం సురేషం  
విషావ్కారం గగన సదృషం మేఘవరనం షుభాంగం” 

 “మీ కాల్ సులో ఇలాగే చెపుత్నాన్రా పర్తూయ్షా” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది వెషౖణ్వి.  
“అవునమామ్ ఇదిగో చూడు” అంటూ ఇంగీల్షులో రాసిన శోల్కానిన్ అమమ్కు చూపించింది. వెషౖణ్వి ఆ శోల్కానిన్ చూసింది, 

అందులో శ ఉండవలసిన దగగ్ర అంతా స్ హెచ్ వుంది. ఆమెకు సమసయ్ ఎకక్డుందో అరధ్మౖె౦ది. పర్తూయ్షకు శ కు ష కు ఉనన్ తేడా 
చెపిప్ శోల్కానిన్ సరిగాగ్  పలికేలా సాధన చేయించి, వాళళ్ టీచర్ కి ఆ విషయంగా ఓ నోట్ రాసి పెటిట్ంది. 

*                      *                        *                       * 
       తెలుగు బడిలో టీచరుల్  సమ్స్ సెలవలలో ఇండియా లో వునన్ వారి బంధువులలో ఇషట్ మౖెన వారికి ఉతత్రం రాయమని పిలల్లతో 
చెపాప్రు. తెలుగు బాగా రాయడం రాని పిలల్లు వాళళ్ అమమ్కో నానన్కో చెపిప్ రాయించుకోవచచ్ని చెపాప్రు. పండుకు అకష్రాలు, 
గుణింతాలు వచేచ్శాయి కాని ఇంకా వతుత్ లు రాలేదు. అయినా పర్తూయ్షలా తను కూడా సొంతంగా ఉతత్రం రాసాత్ నని ఒక తెలల్ 
కాగితం పెనిస్ల్ తీసుకుని వాళళ్ అమమ్మమ్కు ఉతత్రం రాయడం మొదలెటాట్ డు.   

అమమా,  
బావునావా? నువు, తాతయ ఏం చేసుతునారు? ఆమెరికా ఎపుడు వచునారు? మన ఇంటిలో బాతులు రోజూ 

మెమరీకి వచునాయి. నువు మేక్ చేసిన సునుండలంటే నాకు ఇషటము. మన నెయిబర్ బంటి ఇంకా మటి ఈట్ చేసునాడా? 
బలులు, చీమలు వాల హౌజ్ కి వెలిపోయాయా? మసికిటోస్ కిల్ చేయడానికి కొత మెడిసిన మేక్ చేశారట. నాన చెపాడు. నా సెకౖిల్ 
నానీకి ఇవు. పిలే చేయడం అయిపోయాక మాలీ షెడ్ లో పెటు.  

నాకు తెలుగు వచింది. వేమన శతకం పదయాలు, సులోకాలు నేచుకునాను. వానా వానా వలప, ఒకటి ఒకటి ఒకటి 
పాటలు కూడా నేరుచుకునాను. నీకు అనీ రిసెట్ౖ చేసుతాను.  నీకు చెటులంటే చాలా ఇషటము కదా! మీరు ఇకడకు వచే మనం ఫాల్ 
రంగులు చూడొచు. నిను తాతయను చూడాలి. మీకోసం వెయిట్ చేసునాను. వచేపుడు ఆక కోసం ఆరంజ్ ఫలవర్ తీసుకురా. నానిని, 
బంటిని కూడా. 
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నీ 
పండు 

PPP 
 
వెషౖణ్వి ఆ ఉతత్రానిన్ ఒక కవరోల్  పెటిట్  పండు చాతే పోస్ట్  డబాబ్లో వేయించింది. పదిహేను రోజుల తరువాత అమమ్మమ్ 

దగగ్రనుండి పర్తుయ్తత్రం వచిచ్ంది. వెషౖణ్వి ఆ కవర్ ఓపెన్ చెయయ్కుండా పండు చేతికి వచిచ్ంది. వాడి పేరుతో ఉతత్రం రావడం అదే 
పర్ధమం. మొహం వెలిగిపోతుండగా కవర్ చింపి ఉతత్రం బయటకు తీసి ఇషట్ ంగా ఉతత్రం మొతత్ం చూసి చదవమని వెషౖణ్వికి ఇచాచ్డు.    

PPP 
పండూ, 
ఆశీసుస్లు. అమమ్, నానన్, అకక్ అందరూ బావునాన్రనుకుంటాను. నీ దగగ్రనుండి వచిచ్న లెటర్ చూసి చాలా 

సంతోషంగా అనిపించింది. ఇంగీల్షులో రాసి ఉ౦టావులే మీ తాతయయ్తో చదివించుకు౦దామని అనుకుంటూ కవర్ చింపానా, 
తెలుగులో రాసిన ఉతత్రం చూసి ఎంత ఆశచ్రయ్పోయానో చెపప్లేను. అమెరికాలో పెరుగుతునాన్రు కదా మీరు పూరిత్గా తెలుగు 
మరచిపోతారనుకునాన్ను. అలాంటిది తెలుగులో ఉతత్రమా! బొంబాయిలో ఉనన్ మీ పెదద్ మామయయ్ పిలల్లకు తెలుగు అకాష్రాలే రావు. 
మీరు మొనన్ ఇండియా వచిచ్నపుప్డు మీ వచీచ్రాని మాటలకు నవువ్కునాన్, ఇంత పెదద్వాళళ్యినా చినన్పిలల్లాల్  మాటాల్ డుతునాన్రే అని 
బెంగగా అనిపించింది. మీ ఉతత్రాలు చూశాక ఆ బెంగ తీరింది. మీ తాతయయ్ ఇంటికి వచిచ్న వారందరికీ నీ ఉతత్రం చూపించి ఒకటే 
మురిసిపోయారు.   

ఎవరు ఇండియా వసుత్ నాన్ మీ అమమ్ “ఏం పంపించమంటావమామ్?” అని అడుగుతుంది. ఎపుప్డూ మాకేం వదద్ని 
చెపేప్దానిన్. ఈసారి అడిగితే పిలల్ల మాటలు రికార్డ్ చేసి పంపించమని చెపాప్లి. ఇపప్టి వరకు మీతో చెపప్లేదు కాని మీతో 
మాటాల్ డాలనిపించి ఫోన్ చేసాత్ మా, మేము ఫోన్ చేశామని మీరూ చాలా సేపు మాటాల్ డతారు. కాని అందులో మాకు సగమే 
అరధ్మౌతాయి. ఈ మధయ్ మీ భాషలో చాలా తేడా వచిచ్ంది. సప్షట్ ంగా మాటాల్ డుతునాన్రు.  

మీర౦తా ఫోన్ లో మాటాల్ డినపుప్డు పకక్నే ఉనన్టల్నిపిసుత్ ంది కాని, ఫోన్ పెటెట్యయ్గానే ఏం మాటాల్ డుకునాన్మని 
తలచుకుంటే ఏమీ సరిగాగ్  గురుత్ కురావు. మీ ఉతత్రం చూడగానే ఎంత సంతోషం కలిగింద౦టే ఆ రోజు ఆ ఉతత్రానిన్ ఏ ఇరవె ౖసారోల్  
చదివి ఉంటాను. మినియాపోలిస్ లో వునన్ మీ మామయయ్ పిలల్లను కూడా మీలాగే తెలుగు నేరుచ్కోమని చెపప్ండి.  

మీ టీచర్ మిమమ్లిన్ మెచుచ్కునన్పుప్డో, ఆటలోల్  మీకు పైర్జ్ లు వచిచ్నపుప్డో, మేము గురొత్చిచ్నపుప్డో  మాకో ఉతత్రం 
రాయడం మరచిపోకండి. చినన్పుప్డు మీ అమమ్, మామయయ్లు హాసట్ల్ నుండి ఇలాగే ఉతత్రాలు రాసేవాళుళ్. పర్తి రోజూ పోస్ట్  మాన్ 
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  పెదద్ యాయ్క నేనుపెదద్ యాయ్క నేను   

వచేచ్ సమయానికి వాళళ్ ఉతత్రం కోసం ఎదురుచూసూత్  వాకిటోల్ నే ఉండేదానిన్. ఇకనుండి మీ ఉతత్రం కోసం కూడా అలాగే 
ఎదురుచూసూత్  ఉంటాను.  

మతో,  
మీ  
అమమ్మమ్ 
సెలవలు పూరత్యాయ్క పండు ఆ ఉతత్రానిన్ వాళళ్ తెలుగు టీచర్ కు, కాల్ సులోని పిలల్లకు చూపించి తరువాత దానిన్ 

భదర్ంగా తన జర్ బాక్స్ లో దాచుకునాన్డు.  

PPP 
      

 
 

 
       మూడేళళ్ తం పండునెవరెనౖా “పెదద్యాయ్క నువేవ్ం అవావ్లనుకుంటునాన్వ్?” అనడిగితే వెంటనే వాడు ఆకాశం వెపౖు చూసూత్  
“బర్డ్ అవుతా” అని చెపేప్వాడు. ఒకోక్సారి “అకక్నౌతా” అని కూడా అనేవాడనుకోండి. మరి అకక్యితేనే కదా రంగు రంగుల క్స్, 
గోళళ్కు ఎ రర్ని నెయిల్ పాలీషు వేసుకుని, ఎంచకాక్ కిచెన్ సెట్ తో ఆడుకునేది. మరో ఏడాది తరావ్త అదే పర్శన్కి “ఆసోనాట్ 
అవుతా” అని చెపాప్డు. అది వినగానే వాళళ్ బాబాయి “అయితే మేము ఫోల్ రిడాలో ఇలుల్  కొనుకుక్ంటాం పండూ, నువువ్ సేప్స్ కి 
వెళేళ్పుప్డు సెండ్ ఆఫ్ ఇవవ్డానికి వీలుగా వుంటుంది” అంటూ వాడి నెతిత్మీద చినన్ జెలల్కాయ వేశాడు. ఇపుప్డేమో ఇంటికొచిచ్న 
తాతయొయ్కరు ఆ పర్శన్ అడగాగ్ నే పండు టకుక్న  చెపిప్న సమాధానం విని, మగా కొడుకు తల నిమిరింది వెషౖణ్వి. వాడా సమాధానం 
చెపప్డం వెనుకనన్ కథ తెలుసుకోవాలంటే ఓ తొమిమ్దినెలలు వెనకిక్, అంటే శీతాకాలానికి వెళాళ్లి. 

     *                   *                 *                 * 

డిసెంబర్ లో పండు వాళళ్ సూక్ల్ కి ‘ స్ మస్‘ శలవలు ఇసాత్ రు. అపుప్డు వాళళ్మమ్, నానన్ కూడా సెలవు పెటేట్సి, 
ఎంచకాక్ అందరూ కలసి ఓ వారం పాటు ఎకక్డికనాన్ వెళుత్ ంటారు. ఈ సంవతస్రం ‘రిచ్ మ౦డోల్ ’ ఉంటునన్ పండు వాళళ్ బాబాయ్, 
అంటే పర్సాద్ తముమ్డు కారీత్క్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్లనుకునాన్రు. అకక్డికి వెళళ్డం అంటే బుజిజ్ పండుకు మహా సరదా. దానికి కారణం 
వాళళ్ బాబాయి కొడుకు ఐదేళళ్ చింటు. పిలల్లిదద్రూ ఎపుప్డు కలిసినా బోలెడు ఆటలు అడేసుకుంటారు. ఎనిన్ రోజులయినా వాళళ్కు 
తనివితీరదు. సెలవలు ఇచిచ్నరోజు సాయంతర్మే నాలుగగ్ంటలకలాల్  బటట్లు అవీ సరేద్సుకుని కారోల్  ఝామమ్ని బయలుదేరారు.  
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ఇక ఆ వారాంతమంతా సందడే సందడి. అందరూ ఒకక్దగగ్ర కలిసేత్ అంతేగా మరి. చింటు వాళిళ్ంటోల్  ఎకక్డో 
మూలనునన్ బొమమ్లు, బోర్డ్ గేమ్స్, యన్స్ అనీన్ బయటకొచాచ్యి. పర్తూయ్ష ఆధవ్రయ్ంలో చెటుల్ , పిటట్లు, కొండల మధయ్లో సూరీడు, 
ఏరోపేల్న్స్, ఇంకా ఐ లవ్ యు కార్డ్ ... అనీన్ అందంగా రూపుదిదుద్ కునాన్యి.   

సోమవారం అందరూ కలసి “బూల్  రిడ్జ్ మౌంటెన్ౖ”కి వెళిళ్ సీక్యింగ్ చేదాద్ మనుకుని అకక్డ హోటలు బుక్ 
చేసుకునాన్రు. ఆదివారం సాయం నికి పండుకు కొంచెం ఒళుళ్ వెచచ్బడడంతో వెషౖణ్వి “వీడికి జవ్రం వచేచ్లా వుంది. ఈ చలిలో ఏం 
వెళతాం! పోనీ మానేదాద్ మా?” అంది.  

పర్తూయ్ష వెంటనే ఏడుపు మొహం పెటేట్సింది. “వింటర్ లోనేగా సీక్యింగ్ కి వెళేళ్ది. టెలౖాన్ల్ పటుట్ కెళాద్ ౦ వెషౖణ్వీ, 
మామూలు జవ్రమేగా తగిగ్పోతుందిలే” అని పర్సాద్ అనాన్కూడా వెషౖణ్వి అందుకు ఒపుప్కోలేదు.  

“ఎలుల్ ండి మొతత్ం అకక్డ సోన్ పడే సూచనలు వునాన్యట. అలా కనక అయితే జవ్రం కొంచెం ఎకుక్వె ౖహాసిప్టల్ కి 
వెళాళ్లనాన్ కషట్ ం. ఒదుద్ లే, నేను పండూ ఇంటోల్  ఉంటా౦. మీరందరూ వెళిళ్రండి” అంది.  

“పండు లేకుండా అకక్డ చింటు మాతర్ం ఏమాడుకుంటాడకాక్, నేను కూడా వెళళ్ను” అంటూ నీరజ కూడా 
ఆగిపోయింది.   

     *                   *                 *                 * 

సోమవారం ఉదయం నాలుగగ్ంటలకే పర్సాద్, కారీత్క్, పర్తూయ్ష బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు. వెషౖణ్వి అనుకునన్టుల్  
పండుకు జవ్రం రాలేదు ఉదయానికి చకక్గా నవువ్తూ నిదర్ లేచాడు. ఆ రోజంతా పిలల్లిదద్రూ ఒకటే ఆటలు. సాయంతర్ం 
ఐదుగంటలకు చింటు పరిగెతుత్ తూ వచిచ్ “ఇట్స్ హార్డ్ టు త్” అంటూ వాళళ్మమ్కు గొంతు చూపించాడు. పండు కూడా వాడి వెనకే 
వచాచ్డు.   

“పరుగులు పెడితే అలాగే వుంటుంది. కుదురుగా ఒకదగగ్ర కూరుచ్ని ఆడుకోండి” అని చెపిప్, వాడి జుటుట్  సరిచేసి 
నుదిటిమీద ముదుద్  పెటుట్ కుంది నీరజ. చింటు మళీళ్ మామూలుగా పండుతో ఆటలోల్  పడిపోయాడు.  

“ఇంతకు ముందు వాడెపుప్డెనౖా అలా అనాన్డా నీరజా? అడిగింది వెషౖణ్వి.  
“లేదకాక్ బహుశా గొంతు నొపేప్మో. అది చెపప్లేక అలా అనుంటాడు.” అంటూ సాయంతర్ం కూరకు ఉలిల్పాయలు 

తరగడం మొదలుపెటిట్ంది నీరజ. 
ఓ రెండు గంటల తరువాత హఠాతుత్ గా చింటు, ఆడుకుంటునన్ టర్క్ కింద పడేసి గొంతు దగగ్ర చెయియ్ పెటుట్ కుని “ఐ 

కాంట్ త్” అనాన్డు. వెషౖణ్వి, నీరజ ఇదద్రూ కంగారుగా పిలల్ల దగగ్రకు వెళాళ్రు.  
“గొంతు నొపిప్గా ఉందా చింటూ?” గొంతుదగగ్ర తడిమిచూసూత్  అడిగింది వెషౖణ్వి.  
“నో పెదద్మామ్, ఇట్స్ హార్డ్ టు త్” 
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రెండే నిముషాలోల్  పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని హాసిప్టల్ కి బయలుదేరారు. వెషౖణ్వి కారు నడుపుతూనే “నీరజా, 
చింటూను మాటాల్ డిసూత్  వుండు” అని, అవసరమౖెతే ‘నెన్ౖ వన్ వన్’ కి ఫోన్ చెయయ్డానికి సెలోల్  చార్జ్ ఉందో లేదో చూసుకుంది. పండు 
తన బులిల్ కారును గటిట్గా పటుట్ కుని వాన్ వెనుక సీటోల్  నిశస్బద్ంగా కూరుచ్నాన్డు.  

     *                   *                 *                 * 

సరిగాగ్  పది నిముషాల తరువాత కారు హాసిప్టల్ దగగ్ర ఆగింది. రిసెపస్నిస్ట్  తో మాటాల్ డుతుండగానే చింటు బలంగా, 
తవ్రతవ్రగా గాలి పీలచ్డం మొదలు పెటాట్ డు. హాసిప్టల్ లోపల నుండి తెలల్ కోటుల్  వేసుకునన్ ఓ ఇదద్రు హడావిడిగా వచిచ్ వాణిణ్  
లోపలకు తీసికెళాల్ రు. మిగిలిన ముగుగ్ రు కూడా లోపలకు వెళళ్బోయరు కాని, చినన్పిలల్లు వెళళ్కూడదంటూ పండును అకక్డే 
ఆపేశారు. దాంతో వెషౖణ్వి కూడా బయటే ఉండిపోవాలొస్చిచ్ంది. పండు వాళుళ్ కనిపించినంతవరకు లోపలకు తొంగి చూసి, “వాట్ 
హపెండ్ టు చింటు? అని అడిగాడు. 

“తెలియదు నానాన్” అంటూ వాడి మొహం చూసి “ఏం లేదు నానాన్, నినన్ నీకు కొంచెం బాలేదు కదా అలగే వాడికి 
కూడా” అని చెపిప్ంది. అమమ్ మాటల మీద వాడికి నమమ్కం కలగలేదు. వెషౖణ్వి ఇంతలో ఫోన్ తీసి జరిగినదంతా పర్సాద్ తో చెపిప్ంది. 
ఓ ఇరవె ౖనిముషాల తరువాత నీరజ బయటకు వచిచ్ంది.    

“ఎలా వుంది నీరజా వాడికి?”  
“లోపలకు వెళళ్గానే వెంటిలేటర్ పెటాట్ రు. ఒకక్ నిముష౦లోనే నారమ్ల్ గా ఊపిరి తీసుకోవడం మొదలు పెటాట్ డు.” 

“డాకట్ర్ ఏం చెపాప్రు? అసలెందుకలా అయిందట?” 

“తెలీదకాక్. మెడిసిన్ ఇవవ్గానే వాడికి బాగా మతొత్చిచ్ంది. లేచాక ఏదో టెస్ట్  చేసాత్ రట్” చెపిప్ంది. 
“వాడికి ఎపుప్డనాన్ కాసత్ జవ్రం, ఇయర్ ఇనెఫ్కష్న్స్ తపప్ ఇంకేం బెల్మ్స్ లేవుగా. ఏదో ఫుడ్ పడి వుండదులే నీరజా. 

సరే... కారీత్క్ వాళళ్కు ఫోన్ చేసి విషయం చెపుప్. కంగారుగా ఎదురు చూసుత్ ంటారు. మధాయ్హన్ం అంతా అకక్డ సోన్ పడిందిట. 
అటువెపౖు దారల్నీన్ మూసేశారట. రేపు ఉదయం పది గంటలకు కాని రోడుడ్ మీద వెహికల్స్ వెళాత్యో లేదో తెలియదట.” అని చెపిప్ 
చింటూను చూడడానికి లోపలకు వెళిళ్ంది వెషౖణ్వి.  

ఓ రెండు గంటలు గడిచాయి. చింటుకు ఎమ్ ఆర్ ఐ, సాక్నింగ్ లాంటివనీన్ తీసారు. పండు కురీచ్లో కూరుచ్నే 
తూగుతునాన్డు. “అకాక్ బాగా ఆలసయ్ం అవుతుందేమో, పండుకు ని సుత్ నన్టుల్ ంది. పోనీ నువూవ్, పండూ ఇంటికి వెళళ్౦డి. డిశాచ్ర్జ్ 
చెయయ్గానే ండ్ నెవరిననాన్ పిలుసాత్ ను. వాళుళ్ మమమ్లిన్ ఇంటి దగగ్ర ప్ చేసాత్ రు” అంది నీరజ.  

“ఆ...భలే దానివేలే నినిన్కక్డ ఒంటరిగా వదిలేసి ఎలా వెళాత్ను వీడిన్కక్డ పడుకోబెడతాలే అందరం కలిసే వెళాద్ ం” 
అంటూ అకక్డే వునన్ సోఫాలో పండును పడుకోబెటిట్ంది వెషౖణ్వి. పండుకూక్డా చింటును తీసుకెళళ్కుండా ఇంటికి వెళాళ్లని లేదు.   

     *                   *                 *                 * 
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“పండూ లేమామ్. మనం వేరే హాసిప్టల్ కి వెళాళ్లి.” అంటూ వెషౖణ్వి పిలవడంతో టకుక్న లేచికూరుచ్నాన్డు పండు. 
తానెకక్డునాన్డోనని చుటూట్  చూసి, రా  హాసిప్టల్ కి వచిచ్న విషయం గురొత్చిచ్ “వాట్ టెంౖ ఈజ్ ఇట్? ఆర్ వుయ్ గోయింగ్ 
హోం?అని అడిగాడు.  

“ఇట్స్  ఇన్ ద మారిన్ంగ్ పండూ, చింటూను వేరే  హాసిప్టల్ కి షిఫ్ట్  చేసుత్ నాన్రు. ఈలోగా నువువ్ కొంచెం ష్ అప్ 
అవుదువురా” అంటూ వాడిని రెస్ట్  రూమ్ కి తీసుకుని వెళిళ్ంది.  

“వె ౖఅనదర్ హాసిప్టల్?”  
“ఇకక్డ రాతర్౦తా చినన్పిలల్లను ఉంచకూడదట. చిలడ్ ర్న్స్ హాసిప్టల్ కి తీసుకెళుతునాన్రు”.  
పండు తిరిగి రాగానే చింటు చకక్గా నవువ్తూ సెచర్ మీద కనిపించాడు. చేతికి నీడిల్ పెటిట్  కదలకుండా టేప్ వేసి 

వుంది.  
“చూడకాక్, వీడిన్ చూసేత్ ఎవరెనౖా బాగలేని పిలాల్ డనుకుంటారా? ఇపప్టి వరకు పేరామెడిక్స్ ని వంద పర్శన్లు వేశాడు” 

నవువ్తూ చెపిప్ంది నీరజ.  
పండు కూడా అంబులెన్స్ లోనే వసాత్ ననాన్డు కాని వాళుళ్ అలా కుదరదని చెపప్డంతో అమమ్తో పాటు కారెకాక్డు. 

వెషౖణ్వి అంబులెన్స్ ను ఫాలో అవుతోంది.  
“దిస్ అంబులెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ సోల్ . ఇంకా పెనౖ లెటౖుల్ , సెరౖన్ కూడా లేదు” ఆశచ్రయ్పోయాడు పండు.  
“ఎరీల్ మాణింగ్ కద నానాన్. రోడుడ్  మీద వేహికలేస్ లేవు. పెగౖా చింటూది లెఫ్ౖ టెనింగ్ కేస్ కూడా కాదు. ఇంకెందుకు 

లెటౖుల్ , సెరౖనుల్ నూ” అంటుండగానే హాసిప్టల్ వచేచ్సింది.   
అంబులెన్స్ ఆగగానే పేరామెడిక్స్ చింటూను హడావిడిగా దింపి పరుగులాంటి నడకతో లోపలకు తీసుకెళుతునాన్రు. 

పండు కూడా వాళళ్మమ్ చెయియ్ పటుట్ కుని సెచర్ వెనకే పరిగెటాట్ డు. సెచర్ మీద చింటు అతి కషట్ ం మీద బలంగా ఊపిరి పీలుసుత్ నాన్డు. 
చింటును ఒక గదిలోకి తీసుకువెళిళ్ మంచం మీద పడుకోబెటేట్టపప్టికి దాదాపుగా వాడికి ఊపిరి అందని సిథ్తిలో వునాన్డు. ఓ 
పదిమంది తెలల్ కోటుల్  వేసుకునన్ వాళుళ్ వాడి మంచం చుటూట్  నిలబడి, అపప్టికే తయారుగా ఉంచుకునన్ వెంటిలేటర్ ని వాడి 
మొహానికి పెటేట్శారు. నీరజ పండు తల పకక్నే నిలబడి చూసోత్ ంది. పినిన్ పకక్నే పండు. చింటు వాళళ్మమ్ను పకక్కు నెటేట్సి¸ ఒకక్ 
నిముషంలో తల పకక్కు వాలేచ్శాడు.  

అయోమయంగా చూసుత్ నన్ నీరజతో, “డోంట్ వ  హి ఈజ్ సీల్పింగ్” అని చెపాప్రు ఒక డాకట్ర్. వాడికేమౖెందని వెషౖణ్వి 
అడిగిన దానికి సమాధానంగా “డాన్’ట్ నో ఎట్. వుయ్ విల్ నో బె ౖటుమారో” అని చెపిప్ ఇలాగే ఎమరెజ్నీస్ వసేత్ బెడ్ పకక్నునన్ ఒక 
బటన్ నొకక్మని, అపుప్డు వెంటనే డాకట్ర్స్ వచిచ్ వెంటిలేటర్ పెడతారని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. పినిన్ వెపౖు చూశాడు పండు. కనీన్ళుల్  
కారిపోతుండగా చింటు వెపౖు చూసోత్ ందామె. వెషౖణ్వి కూడా దాదాపు అదే సిథ్తిలో వుండడం చూసి పండుకు ఏడుపొచిచ్ంది. ఎపుప్డూ 
నవువ్తూ తనతో ఆడుకునే చింటు అలా వుంటే వాడికి ఏదోలా వుంది.  
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“చింటుకు ఏమౖె౦దమామ్?” రా  అడిగిన పర్శేన్ మళీళ్ అడిగాడు. 
“ఏం లేదు నానాన్, డాకట్ర్ ఇంకొనిన్ టెస్ట్  లు చేయాలనాన్రు. అంతే. చింటు పడుకునాన్డుగా నువువ్ కూడా కొంచెంసేపు 

పడుకో” అని గోడవెపౖునునన్ పెదద్ బలల్మీద పడుకోబెటిట్ంది వెషౖణ్వి. చేతిలో కారు గుండెల దగగ్రగా గటిట్గా పటుట్ కుని పడుకునాన్డు. 
కాసేపటికి “అకాక్ వాడికేం కాదుగా” నీరజ బేలగా అడగడం వినిపించింది వాడికి.   
“ఏం కాదు నీరజా. అసలు బెల్ం ఏమిటో రేపటికి తెలుసుత్ ందిగా! తెలిసిన తరువాత ట్ చేయడం తేలికని డాకట్ర్ 

చెపాప్రు. అపుప్డి౦కేమీ కంగారు వుండదు”.  
     *                   *                 *                 * 

మరుసటి రోజు సాయం నికి కూడా ఏమీ తెలియలేదు. ఊపిరి పీలచ్డం కషట్ మౖెనపుప్డలాల్  మందు పనిచేసుత్ ంది 
కనుక కంగారు పడవలసిందేమీ లేదని చెపాప్రు డాకట్రుల్ . చింటు రోజంతా మామూలుగా ఉంటునాన్డు, అయితే వాడి చేతికి రెండు 
వెరౖుల్ , కాలికొకటి, గుండె చపుప్డు తెలియడానికి మరో రెండు, ఇలా ఒళళ్ంతా వెరౖుల్  వుండడంతో మంచం వదిలి వాడెకక్డికీ వెళళ్లేడు. 
సాయం నికి కారీత్క్ వాళుళ్ కూడా వచాచ్రు. పర్తూయ్షను చూడగానే పండుకు కొంచెం హాయిగా అనిపించింది. నినన్టి నుండి ఏం 
జరిగిందో అంతా అకక్తో చెపాప్డు. 

తరువాత రోజు మధాయ్హన్ం చింటు నిదర్ పోతునన్పుడు, పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని హాసిప్టల్ కేఫేట్రియాకి వెళాళ్డు 
పర్సాద్. వాళుళ్ కూరుచ్నన్ టేబుల్ కి కొంచెం దూరంగా వునన్ మరో టేబుల్ దగగ్రనన్ పాప వేపు ఆసకి త్గా చూశాడు పండు.   

“నానాన్ అమెరికన్స్ కూడా గుండు చేయించుకుంటారా?” మెలల్గా అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“ఆ పాప గుండు చేయించుకోలేదు నానాన్. ఆ పాపకు బహుశ కానస్ర్ అయివుంటుంది. కీమోథెరపీ ఇసేత్ జుటుట్  

అలానే ఊడుతుంది”  
“లాస్ట్  ఇయర్ మా కాల్ స్ లో సెట్ఫినీకూక్డా కానస్ర్ వచిచ్౦ది, షి డెడ్ౖ ఆఫట్ర్ సిక్స్ మంత్స్. ఈజ్ షి గోయింగ్ టు డె ౖ

సూన్? పాప వెపౖు చూసూత్  బాధగా అడిగింది పర్తూయ్ష.  
“లేదు నానాన్, కానస్ర్ వచిచ్న వాళళ్ందరూ చనిపోరు. మా ఆఫీస్ లో ఒక కానస్ర్ సరె ౖ వర్ వునాన్రు. ఇపుప్డు ఆవిడ 

నారమ్ల్ గా హెలీద్గా వునాన్రు. డాకట్ర్స్ సేవ్డ్  హర్ లిఫ్. ఇంకొనిన్ రోజులోల్  ఆ పాపకూక్డా పూరిత్గా తగిగ్పోతుంది” పర్తూయ్ష చెయియ్ 
పటుట్ కుని లోగొంతుకలో చెపాప్డు పర్సాదు.  

“డజ్ షి నెవెర్ గోయింగ్ టు హావ్ హర్ హెయిర్ అగెన్ౖ?” అడిగాడు పండు.  
“లేదమామ్ కీమో థెరపీ ఇవవ్డం అయిపోగానే మళీళ్ జుటుట్  మామూలుగా వచేచ్సుత్ ంది. మనం కొంచెం సేపు పేల్ రూమ్ 

కి వెళాద్ మా?” అంటూ పిలల్లిన్ హాసిప్టల్ పేల్ రూమ్ కి తీసుకెళాళ్డు పర్సాద్. 
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ఆ గదిలో అడుగు పెటట్గానే పండుకు తన సూక్ల్ గురొత్చిచ్ంది. చింటు కూడా వసేత్ బావుండేదనుకునాన్డు. అకక్డ 
చాలా బొమమ్లు, పుసత్కాలు వునాన్యి కాని వాటినేమి ముటుట్ కోకుండా  అకక్డునన్ పిలల్లిన్ చూసూత్  ఒక టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. 
దాదాపుగా అందరికి చేతికి నీడిల్ పెటిట్  పెనౖ పాల్ సట్ర్ అతికించి వుంది. ఇదద్రు పిలల్లు సెచెస్ తో నడుసుత్ నాన్రు. ఒక పాప చేతికి పెదద్ 
బా౦డేజ్ వుంది. ఇంకో ఇదద్రు పిలల్లు జుటుట్  లేకుండా  కేఫేట్రియాలో కనిపించిన పాప లాగా వునాన్రు. టేబుల్ మీద పెటిట్న తన కారు 
తీసి గటిట్గా పటుట్ కునాన్డు పండు. ఒక అబాబ్యి కొంచెం కుంటుతూ వెళళ్డం చూసి  

“వె ౖఈజ్ హి వాకింగ్ లెక్ౖ దట్? డజ్ హి హావ్ పెయిన్? అడిగాడు పండు.  
“కాదు పండూ, ఆ బాబుకు కాలు లేదనుకుంటాను. అది ఆరిట్ఫిషియల్ లెగ్. అందుకే అలా నడుసుత్ నాన్డు” చెపాప్డు 

పర్సాద్. 
“ఆ బాబుకు కలేందుకు లేదు?” అడిగాడు.  
“మే బి యాకిస్డెంట్ అయివుండొచుచ్. లేకపోతే బె ౖబర్త్ కాలు లేదేమో! డాకట్ర్స్ కాలు ఫిక్స్ చేసి వుంటారు. ఇపుప్డు ఆ 

బాబు  అందరిలాగానే సోప్ర్ట్  ఆడుకోవచుచ్, రన్ చెయొయ్చుచ్” 

“కూల్” అంది పర్తూయ్ష. ఓ అరగంట కూరుచ్ని చింటు కోసం రెండు బొమమ్ల పుసత్కాలు తీసుకుని అకక్డనుండి 
వెళిళ్పోయారు.   

     *                   *                 *                 * 

చింటును హాసిప్టలోల్  చేరిచ్ అపప్టికి మూడు రోజులయింది. పర్తి రెండు గంటలకు ఒకసారి ఎవరో ఒక డాకట్ర్ 
రావడం ఏమీ ఫరవాలేదని చెపప్డం వాడిని జాగర్తత్గా చూసి వెళళ్డం చేసుత్ నాన్రు. దాంతో అందరికీ కొంచెం ధెరౖయ్ంగా అనిపించేది. 
మొదటి రోజు నాలుగు గంటలకోసారి అలా ఊపిరి అందకపోవడం జరిగింది. రెండో రోజు మూడు సారుల్  మాతర్మే అలా అయింది. ఆ 
వేళయితే అసస్లు ఒకక్సారి కూడా అలా కాలేదు కాబటిట్ , డాకట్ర్ డిశాచ్ర్జ్ చేసాత్ మనాన్రు. అయితే వాడికేమౖెందో మాతర్ం సరిగాగ్  చెపప్లేక 
పోయారు. “వెరౖల్ అయివుండొచచ్ని, ఇంటి దగగ్ర అలా వసేత్ వెంటనే అంబులెన్స్ ని పిలవమని, ఓ వారం సూక్ల్ కి పంపించవదద్ని, 
తరువాత సూక్ల్ నర్స్ కి కూడా ఈ విషయం చెపప్మని చెపాప్రు డాకట్రుల్ . రెండు నెలలకోసారి సాక్నింగ్ తీయించమని కూడా చెపాప్రు. 

ఇంటికి వచాచ్క ఓ నాలుగు రోజుల వరకూ అందరికీ కంగారుగానే వునన్ది. పెదద్వాళెళ్వరూ  గదిలో లేకపోతే పండు 
ఆడుకోవడం మానేసి చింటు వెపౖు చూసూత్  కూచునే వాడు.  

ఓ రోజు మాటలోల్  “మనం బుల్  రిడ్జ్ మౌంటెన్ౖ కి వెళళ్కపోవడం మంచిదయింది” నిటూట్ రిచ్ంది నీరజ.  
“అసలు చిలడ్ ర్న్స్ హాసిప్టల్ కు తీసుకెళేళ్వరకూ కూడా అంత సీరియస్ అనిపించలేదు. మనం వెంటనే హాసిప్టల్ కి 

తీసుకువెళిళ్ మంచిపని చేశాం” అంది వెషౖణ్వి. 
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    గోడ మీద బొమమ్గోడ మీద బొమమ్

“అ డాకట్రుల్  నా చింటును కాపాడిన దేముళుళ్. రెండు నిముషాలు ఆ మందు ఇవవ్డం ఆలసయ్మౖెతే ఏం అయుయ్ండేదో 
ఊహించడానికే భయంగా వుంది” అని నీరజ అనడం చాలాసారుల్  వినాన్డు పండు. పెదద్యాయ్క తనేమవావ్లో వాడపుప్డు  
నిరణ్యించుకునాన్డు.  

PPP 
 
 
 
 
        అమావాసయ్ ముందు రోజులు, మబుబ్ పటిట్౦దేమో సంధయ్ వేళే అయినా ఆకాశం  నలల్గా వుంది. ఆ వీధంతా అదోమాదిరిగా 
వుంది. ఓ ఇంటి ముందు పచచ్గా ఉండాలిస్న అజేలియా గుబురల్ నిండా బూజు పటేట్సింది. ఎండిపోయిన మేపల్ చెటుట్  కొమమ్లని 
పటుట్ కుని  నలల్ని దెయాయ్లు వేలాడుతునాన్యి. స్స్...అని వీసుత్ నన్ గాలికి అవి అటూఇటూ ఊగుతునాన్యి, అపుప్డపుప్డూ గుండర్ంగా 
కూడా తిరుగుతునాన్యి. చెటుట్  కింద ఓ మంతర్గతెత్ చీపురు పటుట్ కుని నిలబడి వుంది. ఆమె ముకుక్ గదద్ముకుక్లా ముందుకు వొంగి౦ది, 
బోసినోరు అవడంవలల్ గడడ్ం ముందుకు మరీ పొడుచుకు వచిచ్నటుల్  కనిపిసోత్ ంది. ఆమె పటుట్ కునన్ చీపురు మీదకు ఎకక్డానికి 
పర్యతిన్సోత్ ౦దో చారల పిలిల్. ఆ ఇంటి చూరునుండి జారిన నాలుగు పెదద్ పెదద్ సాలెపురుగులు భూమికి మూడడుగుల ఎతుత్ న 
వేలాడుతునాన్యి.  
       పకక్ ఇంటి లాన్ లో తెగిపడిన మొండెమొకటి రెండు చేతులోత్  తల పటుట్ కుని పెకౖెతిత్ చూపిసోత్ ంది. దానున్ండి కారిన చికక్ని రక త్ం 
గడిడ్లో అడుగు వెడలుప్న మడుగులా కనిప్సోత్ ంది. ఆ ఇంటి ముఖదావ్రానికి వేలాడదీసిన అసిథ్పంజరం గాలి శబద్ం చేసినపుప్డలాల్  
ఆనందంగా కాళుళ్ చేతులు ఊపుతోంది. ఎదురింటి లాన్ లోని ఆరు తెలల్ దెయాయ్లు దాని కనుగుణంగా నృతయ్ం చేసుత్ నాన్యి. మూడో 
ఇంటి గుమమ్ం పకక్నునన్ గుమమ్డికాయకు ఎవరో కళుళ్ ముకుక్ కోసేసినటుల్ నాన్రు. నోటిని రంపంతో కోసిన గురుత్ గా గొగిగ్రి గొగిగ్రిగా 
ఉంది. నారింజ రంగులో కోపంగా అది నిపుప్లు చెరుగుతోంది.  
         పండు, పర్తూయ్ష చేయి పటుట్ కొని భయంగా అటూ ఇటూ చూసూత్  నడుసుత్ నాన్డు. సాయంతర్ం కరిగి చీకటి మరింత 
నలల్బడింది. దూరంగా ఓ గుంపు మెలల్గా వీళళ్వెపౖే వసోత్ ంది. కొంచెం దగగ్రగా వచాచ్క వాళళ్ని ఆసకి త్గా గమనించాడు పండు. రెండు 
అసిథ్పంజరాలు, అందులో ఒకదాని మొహం మరీ కోపంగా ఉంది. రక త్ం ఓడుతునన్ ఓ కుయ్లా, జుటుట్  విరబోసుకుని, కళళ్నుండి చెంప 
మీదకు నలల్ని చారలతో వునన్ ఓ అమామ్యి... అపప్టికి మరీ దగగ్రగా వచాచ్రేమో సప్షట్ ంగా కనిపిసుత్ నాన్రు. పండుకు వెనున్లోంచి చలి 
మొదలెంౖది. మరి కొంత దూరం పోయాక ఓ మంతర్గతెత్, పులిని వెంటబెటుట్ కుని ఎదురెంౖది. పండు అరచేతిలో చమటలు 
పడుతునాన్యి. పర్తూయ్ష, తముమ్డి చేతిని గటిట్గా పటుట్ కుని ముందుకు నడుసోత్ ంది. ఇదద్రూ ఓ ఇంటి ముందు ఆగారు. చెకక్ తలుపు 
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కి న శబద్ం చేసూత్  తెరుచుకుంది. ఓ అమామ్యి, తల నుండి కాళళ్ వరకూ ముసుగు వేసుకునన్ మరో ఆకారం, వీళళ్ దగగ్రగా వచాచ్రు. 
ఆ అమామ్యి మొహం తెలల్గా సునన్ం వేసినటుల్ నన్గా వుంది, జుటుట్  కూడా తెలల్గా పొడవుగా వుంది. నలల్ని సూటు వేసుకునన్ మరో 
ఆకారం కూడా వచిచ్ వాళళ్తో కలిసింది. ఆ వయ్కి త్ మొహం పసరు రాసుకునన్టుల్  ఆకుపచచ్గా వుంది. 
      ఐదుగురూ దకిష్ణం వెపౖుకు నడవడం మొదలుపెటాట్ రు. ఓ ఇరవె ౖ అడుగులు వేయగానే రోడుడ్ కు ఎడమవెపౖున కారొకటి 
చెటుట్ నెపుప్డో గుదేద్సినటుల్ ంది, ముందు తలుపు సగం తెరుచుకుని, అందులోనుండి ఓ శవం వేలాడుతూ అసప్షట్ ంగా కనపడుతోంది. 
మరో శవం దూరంగా పడివుంది. కొంచెం దూరంగా ఓ ఇంటి మేడమీద కిటికీలోనుండి నీలం, ఎరుపు రంగు లెటౖల్ కాంతి ఆరిపోతూ, 
వెలుగుతూ చూసుత్ ంటే అదోమాదిరిగా భయo గొలిపేలా ఉనాన్యి. ఆ  ఇంటి నుండే ఏవో శబాద్ లు.... పిశాచాల వికృత౦గా 
నవువ్తునన్టుల్ . పండు పర్తూయ్ష వెపౖు జరిగి చేతిని మరింత గటిట్గా పటుట్ కునాన్డు. రెండడుగులు ముందుకు వెయయ్గానే అంతవరకూ 
దారికడడ్ంగా పడునన్ శవం ఒకక్సారిగా లేచి తలతిపిప్ వీరి వెపౖు చూసింది. అంతే “కెవువ్ కెవువ్” మనన్ కేకలతో ఆ ంతం దదద్రిలిల్ 
పోయింది. పర్తూయ్ష పండు చుటూట్  చెయియ్వేసింది. పండు వణుకుతునన్ అకక్చేతిని గటిట్గా కరుచుకుపోయాడు.  
     ఆ ఇంటిముందు నిలబడిన వయ్కి త్ వీళళ్ను ఇంటోల్ కి రమమ్ని సెగౖ చేసుత్ నాన్డు. లోపల౦తా చీకటి గుయాయ్రం. చినన్ వెలుగు రేఖ కూడా 
ఎకక్డా కనిపించడంలేదు. పర్తూయ్ష లోపలకు వెళాద్ మంది కాని, పండు వదద్నన్టుల్  భయంగా చూశాడు. నేనునాన్నని ధెరౖయ్ం చెపుతూ 
లోపలకు తీసుకుపోయింది. లోపల గుడిడ్గా వెలుగుతునన్లాంతరు వెలుగులో తెలల్ని పొగలు పలచ్గా ఇలల్ంతా కముమ్కోవడం 
తెలుసోత్ ంది. ఆ పొగ ఐసు గడడ్ంత చలల్గా తగులుతూ ఒకలాంటి గగురాప్టును కలిగిసోత్ ంది. ముందు గదిలో అడుగు పెటట్గానే, 
గబిబ్లాలు అరుసూత్  ఎగురుతూ మొహం మీదకు దూకి నానా భీభతస్ం సృషిట్౦చాయి. వడివడిగా ఆ గది దాటి లోపలకు వెళాళ్రు. 
గుమమ్ం పకక్గా తలలేని కుకక్, దాని తల దూరంగా ఉయాయ్ల బలల్మీద ఊగుతునన్ ఆసిథ్పంజర౦ చేతిలో ఉంది. మరో గదిలోకి 
వెళళ్డానికి అడుడ్ గా ఉనన్ పలచ్ని తెర పకక్కు తొలిగించింది పర్తూయ్ష. కతిత్ పటుట్ కునన్ మనిషి ఎదురుగా నిలబడి వునాన్డు. ఆ కతిత్ 
అంచునుండి చికక్ని రక త్ం బొటుల్  బొటుల్ గా కారుతోంది. పకక్నే అతని సగం నరికిన చెయియ్ వేళుళ్ కదిలిసూత్  ఉంది. అంతే...”కెవువ్”న కేక 
పెటాట్ డు పండు. ఆ వయ్కి త్ వికటాటట్హాసం చేశాడు. అంతే నలుగురూ ఎకక్డా ఆగకుండా బయటకు పరుగు తీశారు.  

“దట్స్ సో సేక్రీ” అకాక్. పదడుగులు వెళాళ్కూక్డా వెనకిక్ తిరిగి చూడడానికి భయమేసోత్ ంది వాడికి.  
“యా ఐ నో. బట్ దట్ హంటెడ్ హౌస్ ఈజ్ సో ఫన్.” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. 
“ఐ లవ్ దట్” అని ఇంకొకరు. ఇలా మాటాల్ డుకుంటూ ఎదురుగా కనిపించిన ఇంటికి వెళిళ్ బెల్ కొటాట్ రు. ఓ అరేబియన్ కీవ్న్ 

బయటకు వచిచ్ంది.  
“ క్ ఆర్ ట్” అరిచారు పిలల్లు ఐదుగురు.  
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“ఊ... లుక్ ఎట్ దోజ్ సేక్రీ కాసూట్ మ్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ క్స్. యు కెన్ హావ్ ఎ ట్”  అంటూ ఒక పెదద్ పేల్టోల్ ని  
కాండీస్, చాకెల్ట్స్ పిలల్ల ముందు పెటిట్ంది కీవ్న్. పండు ఒకక్టి మాతర్ం తీసుకుని తన దగగ్రునన్ పాల్ సిట్క్ గుమమ్డికాయ బుటట్లో 
వేసుకునాన్డు. 
      అకక్డనుండి మరో ఇంటికి వెళాళ్రు. నలల్ని దిషిట్  బొమమ్, చీపురు పటుట్ కుని ఫెన్స్  పకక్న నిలబడి ఉంది. పకక్నే చతుర కారపు 
గడిడ్మేటలు నాలుగు అడడ్దిడడ్ంగా పడునాన్యి. లాన్ లో రెండు జీన్స్ పాంట్స్, ఒక షర్ట్ నిటట్నిలువుగా నిలబడి ఉనాన్యి. అయితే 
కాళళ్కు వేసిన సాక్స్ మాతర్ం ఆకాశానిన్ చూసుత్ నాన్యి. మిగిలిన శరీర భాగాలు భూమిలో ఉనన్టుల్ గా ఉంది. పకక్నే “ఐ హావ్ ండెడ్ ది 
కిడ్స్ ఫర్ ది వీకెండ్” అనన్ బోర్డ్ కనిపిసోత్ ంది. పండు ఆ బోరుడ్  వెపౖు భయంగా చూసూత్  వరండా కిందే నిలబడి పోయాడు. పెకౖి చూసేత్ 
చూరును పటుట్ కుని వేలాడుతునన్ గబిబ్లాలు... పర్తూయ్ష భయంలేదని చెపూత్  తముమ్ణిణ్  తనతో పాటు తలుపు వెపౖుకు తీసుకు వెళిళ్ంది. 
ఓ సముదర్పు దొంగ, మతస్య్కనయ్  బయటకు వచిచ్ కిట్ కాట్స్, జాలీ రాంచర్స్, ఎమ్ అండ్ ఎమ్స్  ఉనన్ నారింజ రంగు పళాళ్నిన్ వీళళ్ 
ముందు పెటాట్ రు. పిలల్లందరూ వాళళ్కు నచిచ్న చాకెల్ట్స్ ఒకటి రెండు తీసుకునాన్రు.  
       ‘ క్ ఆర్ ట్’, ‘హాపీ హాలోవీన్’ అని చెపూత్  ఆ నెబౖర్ హుడ్ లోని పర్తి ఇంటికీ వెళాల్ రు. ఎలుగుబంటి, సింహం, పిలిల్, సెప్ౖడర్ 
మాన్, సూపర్ మాన్, బిల్ కిల్ంటన్, ఒబామా, పాల కేన్, కుకీ డబాబ్, బాబ్ ది బిలడ్ర్, డోరా ఇలాంటి వేషాలేసుకునన్పిలల్లు, పెదద్వాళుళ్ 
వారికి దారిపొడవునా కనిపిసూత్ నే ఉనాన్రు. అందులో లేడీబగ్, పొదుద్ తిరుగుడు పువువ్, ఏంజల్ వేషాలు చాలా నచేచ్శాయి పండుకు. 
రక త్ం ఓడుతూ భయ౦కరంగా తయారెనౖ వాళళ్ను చూసినపుప్డు మాతర్ం చాలా భయపడాడ్ డు. వాడికి అనిన్టోల్ కి బాగా నచిచ్న వేషం 
పవర్ రేంజర్. ఎందుకంటే వాడి వేషమూ అదే. పర్తూయ్ష ఊదారంగు రంగు మీద నలల్ని చారలునన్ గౌను వేసుకుని నలల్ని టోపీతో 
అందమౖెన మంతర్గతెత్లా తయారెంౖది. పండు చేతిలోని బుటట్  మోయలేనంత బరువెయౖాయ్క సేన్హితులకు బె ౖచెపిప్ ఇంటి దారి పటాట్ రు.   
 

*                      *                   *                       * 
 
        పండూ వాళళ్ ఇంటి ముందంతా ఎలాంటి ఆరాభ్టాలు లేకుండా ఉంది. గుమమ్ం పకక్న మాతర్ం అరచేయంత గుమమ్డికాయలు 
ఓ ఆరో ఏడో ఒకదానిమీద ఒకటి పెటుట్ నాన్యి. కురీచ్ మీద పెటిట్న పాల్ సిట్క్ గుమమ్డి కాయలో లెటౖు వెలుగుతూ ఉంది, దాని పకక్నే 
సాయంతర్ం వాళళ్మమ్ చాకెల్ట్స్ వేసిన గినెన్ మాతర్ం పూరిత్గా ఖాళీయౖెపోయింది. 

“అమామ్ లుక్.. ఎనిన్ కాండీసో చూడు” ఉతాస్హంగా అరుసూత్  లోపలకు వచాచ్డు పండు.  
“అమోమ్, చాలా తెచుచ్కునాన్రే అందులో మీకు నచిచ్నవి ఓ పది మాతర్ం తీసుకోండి. మిగిలినవి పూర్ పీపుల్ కి ఇచేచ్దాద్ ం” 

చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
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పండుకు చాకోలేట్స్ అనీన్ ఉంచేసుకోవాలని ఉనాన్ వాళళ్మమ్తో ఆ మాట చెపప్లేదు. ఎందుకంటే అనీన్ తింటే పళుళ్ 
పాడెపౖోతాయని వెషౖణ్వి వెళేళ్ ముందే వాళళ్తో ఈ ఒపప్౦దం చేసుకుంది. అకాక్తముమ్ళిళ్దద్రూ ఓ గంట కూరుచ్ని కబురుల్  చెపుప్కుంటూ 
బటర్ ఫింగర్స్, హెరీష్స్ కిసెస్, కిట్ కాట్స్, ఎమ్ అండ్ ఎమ్స్, తీసుకుని మిగిలిన చాకెల్ట్స్ అనీన్ పకక్న పెటేట్శారు.   
 

*                      *                   *                       * 
 
      ఇంత ఫన్ గా ఉండే హాలోవీన్ అంటే అమమ్కెందుకు ఇషట్ ం లేదో పండుకు అరధ్ం కాదు. ఓ నెలరోజుల ముందు వాళళ్ సూక్లోల్  
ండ్స్ హాలోవీన్ కాసూట్ య్మ్స్ గురించి మాటాల్ డుకునాన్రు. వాళళ్ందరూ అపప్టికే ఏం కొనుకోక్వాలో నిరణ్యించేసుకునాన్రు. సాయంతర్ం 

ఇంటికి రాగానే పండు వాళళ్మమ్ను కాసూట్ య్మ్ గురించి అడిగినపుప్డు ఆమె “ఆ...ఆ పిచిచ్ డర్సుస్లకు అనిన్ డబుబ్లు తగలెయయ్డం 
ఎందుకూ?” అని దీర ఘ్ం తీసింది. పండు బికక్మొహం చూసి వాళళ్ నానన్ పర్సాద్, “పోనీలే వెషౖణ్వీ, పిలల్లేదో సరదా పడుతునాన్రు.” 
అని సరిద్ చెపాప్డు.  
      వీకెండ్ ‘హాలోవీన్’ డర్స్ కొనడానికి ‘పారీట్ సిటీ’కి వెళిళ్నపుప్డు పండు తను అపప్టికే నిరణ్యించుకునన్ స్ తీసేసుకునాన్డు. 
పర్తూయ్ష కోసం డర్స్ చూసుత్ నన్పుప్డు, వెషౖణ్వి ఆ షాపులో వునన్వేవీ నచచ్లేదంది. ఒకక్ ‘విజార్డ్ ఆఫ్ ఆజ్’ లోని ‘డోరతి’ కాసూట్ య్మ్ 
మాతర్మే నచిచ్ందది. ఎందుకని పండు అడిగిన పర్శన్కు “అదొకక్టే అందంగా ఉంద౦టూ” సమాధానం చెపిప్ంది. డెకరేషన్ కోసం 
ఏమనాన్ కొందామని పర్తూయ్ష అడిగింది కాని, అకక్డ రాక్స్ లో వునన్ పాములు, తేళుళ్, మండర్గబబ్లు, దయాయ్లు ఏవీ నచచ్లేదంది. 
రక త్ం కారుతునన్టుల్ నన్ మాసుక్లు, దయయ్ం డర్సుస్లు అనీన్ చూసుత్ ంటే ఎమిటోలా ఉందని, అలాంటివి తనకసస్లు ఇషట్ ం ఉండవని 
చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. అకక్డ డర్స్ కొనుకుక్నాన్క ‘పంపిక్న్ పాచ్’ కి వెళిళ్ కొనిన్ చినన్ చినన్ గుమమ్డికాయలు ఓ పెదద్ గుమమ్డికాయ 
తెచుచ్కునాన్రు.  
 
      హాలోవీన్ రోజు ఉదయం పండూ వాళళ్ కాల్ స్ రూమ్ లో హాలోవీన్ పారీట్ జరిగింది. గదంతా ఆరెంజ్, నలుపు రంగు కాగితాలలో 
అలంకరించారు. కాగితాలపె ౖసెప్ౖడర్ వెబ్, సేక్ర్ , విచ్ బొమమ్లు వేసి వాటిని కతిత్రించి చేసి గదిలో అకక్డకక్డా అతికించారు. రెడ్ 
న్ బె  జూయ్స్, ఆరంజ్ కుకీస్, జెలీల్ వార్మ్ , ఇంకా హాలోవీన్ కి సంబంధించిన రకరకాల సాన్క్స్ పెటాట్ రు. పండు వాళళ్ టీచర్ పిలిల్ 

కాసూట్ య్మ్ లో కాల్ సుకి రావడం చాలా నచిచ్ంది వాడికి. తలమీదునన్ పిలిల్ చెవుల హెడ్ బాండ్, వెనుక వేలాడుతునన్ తోక ఇంకా ఎకుక్వ 
నచేచ్శాయి. సూక్ల్  ండ్ లో జరిగిన పెరేడ్ కి చాలా మంది పేరెంట్స్ వేషాలు వేసుకుని వెళాళ్రు. పిలల్లందరూ కాల్ సుల వారిగా లెన్ౖ 
గా ఆ పెరేడ్ లో నడిచారు. అకక్డకు వెషౖణ్వి కూడా వెళిళ్ పిలల్లకు బోలెడనిన్ ఫోటోలు తీసింది. 
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రివర్  ంతారివర్  ంతా   

 
*                      *                   *                       * 

 
       పండు ఆ ఆదివారం మధాయ్హన్ం, పేపర్ మీద బూజుతో నిండిన ఇలుల్ , లాన్ లో మూడు దయాయ్లు, ఓ సేక్ర్ , మెరిసిపోయే 
అరేంజ్ లెటౖింగ్ వేసి ఇంటి ముందు వాళుళ్ నలుగురూ నిలబడినటుల్ గా బొమమ్ వేశాడు. ఆ బొమమ్లో ‘పవర్ రే౦జర్ డర్సుస్లో తనను, 
‘విచ్ గౌను’లో పర్తూయ్ష బొమమ్ వేసి, వాళళ్మమ్కు ‘డోరతి’ కాసూట్ య్మ్, వాళళ్నానన్కు పెరౖేట్ డర్స్ వేశాడు. ఆ బొమమ్ను నాలుగు 
వెపౖులా తిపిప్ తృపిత్గా చూసుకుని తన రూమ్ లో గోడమీద అంటించాడు.  
 

PPP 
 
 

 
  

 
“అమామ్  పెటేట్శా౦, నెక్స్ట్ ఆరన్మెంట్స్. నువువ్ కూడా రా” అరిచాడు పండు. ముందు గదిలో కిటికీ పకక్న పచచ్గా 

ఏడడుగుల ఎతుత్ లో ఠీవిగా ఉంది స్ మస్ . పెదద్ డబాబ్లోనుండి కాగితాలోల్  చుటిట్న ఆరన్మెంట్స్ ను హడావిడిగా బయటకు 
తీసుత్ నాన్రు పర్తూయ్ష, పండు. “జాగర్తత్... జాగర్తత్గా తియయ్ండి. లేకపోతే విరిగిపోతాయి” అంటూ పిలల్లిన్ హెచచ్రిసుత్ నాన్డు పర్సాద్. 
వెషౖణ్వి వచిచ్ వాళళ్ పకక్నే తివాచీ మీద కూరుచ్౦ది.   

గుండర్ంగా చుటిట్న కాగితాలోల్ ంచి దబబ్కాయంత లేత నీలం రంగు బంతిని బయటకు తీశాడు పండు. దానిన్ వాళళ్మమ్ 
మొహం దగగ్ర ఆడిసూత్   “అమామ్ లుక్, మా సూక్లోల్  చేశానిది” అని ఎగురుకుంటూ ఆ బంతిని తీసికెళిళ్ చెటుట్ కు తగిలించాడు.  

“ఇది నా కిండర్ గారట్న్ లో మేక్ చేసింది” అంటూ పర్తూయ్ష ఫోటో ం ను చెటుట్ కు తగిలించింది.  
అందులో ఐదేళళ్ పర్తూయ్ష ఫోటో అరచేయంత సెజౖులో ఉంది.  
“ఇది నేను మా సూక్ల్ సీ ట్ సోట్ ర్ లో బయ్ చేశాను” అంటూ బంగారు రంగు తళుకులతో మెరిసి పోతునన్ శాంతా 

కాల్ జ్ ని చూపించాడు పండు.  
“మా కొలీగ్ లీసా ఇచిచ్ందిది” మరో ఫోటో ఆరన్మెంట్ బయటకు తీశాడు పర్సాద్.  
అందులో ఉనన్పిలల్లిదద్రి జుటుట్  రాగి రంగులో ఉంది.  
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“ఇది మనం ‘లేక్ టాహో’ వెళిళ్నపుప్డు తెచిచ్ంది కదూ!” ఓ చినన్ ఏంజల్ ను చూపించింది వెషౖణ్వి.  
అలా కబురుల్  చెపుప్కుంటూ అనిన్ ఆరన్మెంట్స్ చెటుట్ కు తగిలించేశారు. చివరగా లెట్ౖస్ పెటిట్  సివ్చ్ ఆన్ చెయయ్గానే పచచ్ని 

చెటుట్ , ఎరుపు, తెలుపు లెటౖల్తో వెలిగిపోతూ, ఆరన్మెంట్స్ తో నిండుగా ఉంది.  
 
“చాలా కషట్ పడాడ్ రు, ఇక లంచ్ చేదాద్ ం రండి”. కింద పడిన కాగితాలనీన్ సరిచేసి వాటిని డబాబ్లో పెడూత్  చెపిప్ంది 

వెషౖణ్వి. 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 ఫెన్ౖ, ఇట్స్ జస్ట్  ఏ పేపర్ కట్” వేలు చూపించింది. తానో కాగితం తీసుకుని తముమ్డికొకటి ఇచిచ్ంది. 
“అకాక్ ఐ నీడ్ నెన్ౖ మోర్” అడిగాడు పండు.  
“అనెన్ందుకు పండూ?“ అపుప్డే గదిలోకి వచిచ్న వెషౖణ్వి ఆశచ్రయ్౦గా అడిగింది.   
“మే బీ హి విల్ హావ్ ఎ లాంగ్ లిస్ట్” కాగితాలు బరబరా చింపుతూ చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
“అనిన్ గిఫ్ట్  శాంతా కాల్ జ్ మొయయ్లేడు నానాన్” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. 
“ఐ నో అమామ్. శాంతా పాపం ఓల్డ్  కదా. ఓల్డ్  పీపుల్ కి సెట్ౖ ఉంటుంది. చినన్ లెటర్స్ రాసేత్ శాంతాకు కనిపించదు. 

పెదద్ పెదద్ లెటర్స్ రాసాత్ ను.” 
నవివ్ంది వెషౖణ్వి. “సరే అలాగే పెదద్ అకష్రాలలోనే రాయి”. 
“అమామ్, అసలు శాంతా ఎలా వసాత్ డు?”  
“ఫెర్ౖ పేల్స్ లో నుండి”  
“అంత పెదద్ శాంతా బులిల్ ఫెర్ౖ పేల్స్ లో ఎలా సరిపోతాడు?” 
“మాజిక్ పండూ” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
“మరీ...మరి, తన కార్ ఎకక్డ పార్క్ చేసాత్ డు?”  
“అదీ మాజికేక్” 
“శాంతా మనిటోల్ నే ఉంటే బావుంటుంది. మనకి ఏం కావాలంటే అది మాజిక్ చేసి తెపిప్ంచేసాత్ డు” ఆశగా చెపాప్డు. 
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“మన దగగ్రే ఉంటే నీలాంటి పిలల్లందరికీ గిఫ్ట్  ఎవరిసాత్ రు?” 
“దట్స్ ” ఒపుప్కునాన్డు పండు.  
“అందుకే శాంతా తనింటోల్ నే ఉండి మీకు స్ మస్ కి గిఫ్ట్  తీసుకుని వసాత్ డు.” అంటూ అకక్డనుండి వెళిళ్పోయింది 

వెషౖణ్వి.  
పర్తూయ్ష కాగితం మీద చకా చకా రాసుత్ ంటే ఆసకి త్గా చూశాడు పండు. ‘డాకట్ర్ ప్’ పెన్, ‘డెరౖీ ఆఫ్ ఎ వి౦పీ కిడ్, 

హార్డ్ లక్’, పింక్ షూస్, బిగ్ పిలోల్ ...“నో పండూ అలా చూడకూడదు” అంటూ వాడికి కనిపించకుండా పేపర్ పకక్కు పటుట్ కుని 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 మొదలెటాట్ డు. ముందుగా ఒకటి వేసి ‘షుగర్ లెస్ కేరమెల్’ అని రాశాడు. నినన్ 
పండు ఐస్ ం లోకి కేరమెల్ వేయమంటే వాళళ్మమ్ వేయలేదు. పెగౖా “టూ మచ్ షుగర్స్ పండూ, ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్” అని 
కూడా చెపిప్ంది. ఇంతలో ఏదో శబద్ం వినిపి౦చి, పెనిస్ల్ పకక్న పెటిట్  జాగర్తత్గా విని ఒకుక్దుటన కిటికీ  దగగ్రకు పరుగుతీశాడు పండు. 
ఓ మోటార్ సెకౖిల్ రయయ్న వాళళ్ ఇంటి ముందునుండి దూసుకుని పోయింది. అది వీధి మలుపు తిరిగేవరకూ చూసి వెనకిక్ వచిచ్ లిస్ట్  
లో ‘మోటార్ సెకౖిల్ ‘ అని రాశాడు.   

 
పెనిస్ల్ బుగగ్కు ఆనించుకుని ఆలోచనలో పడాడ్ డు పండు. సూక్లోల్  షేరింగ్ కోసం ‘శాలీ’ చూపించిన వాళళ్మమ్ వాళళ్ 

వెడిడ్ంగ్ ఫోటో, ఇంకా ఆ వేళ వెషౖణ్వితో జరిగిన సంభాషణ అంతా గురొత్చిచ్ంది వాడికి.   
“అమామ్ నీ వెట్ౖ గౌన్ ఎకక్డుంది?” సూక్ల్ నుండి వసూత్ నే అడిగాడు.  
“వెట్ౖ గౌనా...అసలు నాకు గౌనే లేదు నానాన్?” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
“అయితే నీకు వెడిడ్ంగ్ కూడా లేదా?” ఆశచ్రయ్పోయాడు.  
“ఫోరా వెధవా, అనీన్ పెదద్ మాటలు మాటాల్ డుతునాన్వ్” అంటూ కసురుకుంది.   
ఇపుప్డు మూడో అంకె ఎదురుగా ‘వెడిడ్ంగ్ 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, దానివెపౖోసారి  చూసి పెనిస్ల్ లెడ్స్ కొటేట్సి 
పకక్నే ‘మెకానికల్ పెనిస్ల్స్’ అని రాశాడు.  

 
    *                       *                         *                          *                          * 
ఎవరో బెల్ కొడుతునన్టుల్ నాన్రు ‘టింగ్ టింగ్’ మంటూ శబద్ం వినిపిసోత్ ంది, ఆ వెనుకే తలుపు తీసిన చపుప్డు కూడా. 

“పండూ, రాయన్ ఈజ్ హియర్” పిలిచింది వెషౖణ్వి. పండు పేపర్ పకక్న పెటిట్  పరిగెతుత్ తూ 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 మౖెన్, దిస్ ఈజ్ మౖె డాడ్స్.” 
“కెన్ ఐ సీ ఇట్?” 
“యా... షూర్” పండుకు అందులో వునన్ ఫీచర్స్ అనీన్ చూపించాడు.  
“కూల్ రాయన్” మెచుచ్కునాన్డు పండు.  
“మౖె నూయ్ డాడ్ ఈజ్ సూపర్ కూల్. హి టేక్స్ కేర్ అఫ్ మి అండ్ మౖె మామ్ సో వెల్. డు యు వాంట్ టు సీ అవర్ 

పికచ్ర్స్?” అంటూ వాళుళ్ ఈ మధయ్ ‘పిసోమ్ బీచ్’ వెకేషన్ కి వెళిళ్న ఫోటోలు చూపించాడు. అందులో ‘ఎటివి రెడౖింగ్’, ‘హార్స్ రెడౖింగ్’ 
ఫోటోలు చాలా నచాచ్యి పండుకు.   

“పిసోమ్ బీచ్ వాజ్ సో మచ్ ఫన్, ఎసెప్షలీల్ ‘ఎటివి రెడౖింగ్’” ఊరించాడు రాయన్. 
 
ఆ అబాబ్యి వెళళ్గానే పర్సాద్ తో ‘పిసోమ్ బీచ్’ అంటూ కబురుల్  మొదలెటాట్ డు పండు. అందులో సగంసేపు ‘ఎటివి 

రెడౖింగ్’ గురించే. అంతా విని పర్సాద్ “పిసోమ్ బీచ్ మనకు చాలా దూరం పండూ, పెగౖా ‘ఎటివి రెడౖింగ్’ ఈజ్ టూ డేంజరస్” 
అంటూ పండు ఉతాస్హం మీద నీళుళ్ చలేల్సాడు. పండు కోపంగా వెళిళ్ శాంతా లిస్ట్  తీసి ఐదో అంకె వేసి దాని ఎదురుగా “నూయ్ డాడ్ ” 
అని రాశాడు.  
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సాయంతర్ం పర్సాద్ కొలీగ్ అమర్ వాళళ్ ఇంటికి డినన్ర్ కి వెళాళ్రు. వాళళ్కు ఇదద్రు పిలల్లు మోనా, రీనా. చినన్పాప 
రీనాకు బహుశా రెండేళుళ్౦టాయేమో! పండును  తీసుకెళిళ్ తన బొమమ్లనీన్ చూపి౦చింది. అలాంటి పిలల్లిన్ చూసినపుప్డు 
పండుకూక్డా ఓ తముమ్డో, చెలెల్లో కావాలని అనిపిసుత్ ంది. అంతకు ముందోసారి వాళళ్మమ్ అడిగాడు కూడా. దానికి వెషౖణ్వి “ఉంటే బానే 
ఉంటుంది పండూ, కాని మనకు దేముడు ఇవవ్లేదుగా” అంది. డినన్ర్ పూరత్యి ఇంటికి వచేచ్ దారిలోనే బోలెడు ని చిచ్ంది పండుకు. 
పర్సాద్  ఎతుత్ కు౦టు౦డగా కళుళ్ తెరిచి చూశాడు. కారు ఇంటి ముందు ఆగి ఉంది. వాళళ్ నానన్ మెడ చుటూట్  చేయి వేసి భుజం మీద 
తల పెటిట్  నిశిచ్ంతగా పడుకునాన్డు. వాళళ్ నానన్ వాడిని గదిలో పడుకోబెటట్డం, దుపప్టి కపప్డం, ఆ తరువాత ముదుద్  పెటుట్ కోవడం 
అనీన్ కళుళ్ మూసుకునే గమనించాడు పండు.  

 
ఉదయం లేవగానే శాంతా లిస్ట్  తీసి ‘బేబీ గర్ల్’ అని రాశాడు. కిందటి రోజు ఆఖరుగా రాసిన ‘నూయ్ డాడ్’ వెపౖు చూసూత్  

“కొతత్ డాడి వసేత్ మరి ఈ డాడి ఎకక్డకు వెళాత్డు? రాయన్ వాళళ్ రియల్ డాడి లా వేరే ఇంటికి వెళిళ్పోతాడా?” ఆ ఆలోచనేం నచచ్లేదు 
వాడికి. ఐదో అంకె ఎదురుగా రాసిన ‘నూయ్ డాడ్’  కొటేట్శాడు.  

 
    *                       *                         *                          *                          * 
 
మరుసటి రోజు సాయంతర్ం పండు, పర్తూయ్ష బస్ సాట్ ప్ నుండి ఇంటికి వసుత్ నాన్రు. వింటర్ అవడం వలన చెటల్నీన్ 

మోడువారి ఉనాన్యి. ఒక కొమమ్ మీద గూడు సప్షట్ ంగా కనిపిసోత్ ంది.  
“అకాక్, వేర్ డిడ్ ది బార్డ్  గో?” గూడు చూపిసూత్  అడిగాడు.  
“దే డోంట్ ఫెంౖడ్ ఎనీ ఫుడ్ హియర్ ఇన్ వింటర్ పండూ. దే మౖెట్ హేవ్ మౖె టెడ్ సమేవ్ర్” సాలోచనగా చెపిప్ంది 

పర్తూయ్ష.  
“టు ది ఫారెస్ట్?” 
“మే బీ” చెపిప్ంది. 
ఇంటికి రాగానే వాళళ్మమ్ పిలుసుత్ నాన్ “కమింగ్... ఒన్ మినిట్ అమామ్” అని పరిగెడుతూ వెళిళ్ లిస్ట్  తీసి ఏడో అంకె 

ఎదురుగా “ఫారెస్ట్  ఫుల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ బర్డ్ ” అని రాశాడు. ఒకవేళ అడవిలో కూడా చెటల్కు ఆకులు లేకపోతేనో అనుకుని, ఆ 
తరువాత అంకె ఎదురుగా ‘థౌజండ్ ఫెవ్ౖ హం డ్ లీవ్స్”  అని రాశాడు.  
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రా  హోం వర్క్ చేయడం అయిపోయాక చేతిమీద తల పకక్కు పెటుట్ కుని 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  

“హావ్ యు హార్డ్ ఆఫ్ రివర్స్ శాంతా?” అడిగాడు.   
“వాట్?” ఆశచ్రయ్ంగా పండు వెపౖు చూసింది పర్తూయ్ష.  
“రివర్స్ శాంతానా, అంటే?” అడిగాడు పర్సాద్. 
“శాంతా మనకు గిఫ్ట్  ఇసాత్ డు కదా! రివర్స్ శాంతా మనకు ఇషట్ ం లేనివనీన్ మాజిక్ చేసి డిజపిప్యర్ అయేయ్లా 

చేసాత్ డు. ఇంకా క్ అయినవి కూడా ఫిక్స్ చేసాత్ డు.” వివరించాడు.  
“దట్స్ సేంజ్” అని తల పంకిసూత్  “ఇట్ ఈజ్ పాజిబుల్” అని చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. 
“బావుంది పండూ, ఈ శాంతా గురించి ఎవరు చెపాప్రు?” అడిగింది వెషౖణ్వి. 
“ఎవరూ చెపప్లేదు. నేనే ఫెంౖడ్ చేశా” కిసుకుక్న నవావ్డు. 
“బావుంది పండూ” వెషౖణ్వి, పర్సాద్ ఇదద్రూ నవావ్రు. 
“ఓకే ఐ’ఇల్ రెట్ౖ ఎ లిస్ట్  ఫర్ దట్ శాంతా టూ” అంటూ మరో కాగితం తీసుకునాన్డు. 
“మళీళ్ ఇంగీల్ష్ వచేచ్సుత్ ంది. తెలుగులో మాటాల్ డు పండూ” గురుత్ చేసింది వెషౖణ్వి.  
 
    *                       *                         *                          *                          * 
 
పండు తన తన పుసత్కంలో నుండి ఓ కాగితం తీసుకుని దానిమీద ‘ఫర్ రివర్స్ శాంతా’ అని పెనౖ రాసి కింద మొదటి 

అంకె వేసి ‘అమమ్ హాజ్ టు ఫరాగ్ ట్ తెలుగు’ అని రాశాడు. ‘రేణుక ఆంటీ టూ’ అని పకక్నే రాశాడు. రేణుక పండుకు తెలుగు నేరిప్ంచే 
టీచర్. మళీళ్ పేపర్ చూసి అది మొతత్ం కొటేట్సి ‘పీపుల్ ఫర్ం ఆల్ ఓవర్ ది ఓర్ల్డ్ హావ్ టు ఫరాగ్ ట్ తెలుగు’ అని మారాచ్డు. ఎదురుగా 
వునన్ వాడి బాక్ పాక్ మీద  రంధర్ంలో నుండి పెనిస్ల్ బయటకు వచిచ్ంది. మొనన్టి వరకూ అకక్డే రంధర్మూ లేదు. కతెత్ర 
పనిచేసుత్ ందో, లేదోనని పండు చేసిన పరీకాష్ ఫలితమే ఆ రంధర్ం. అదిచూసేత్ వాళళ్మమ్, “కొని రెండునెలల్నాన్ అవలేదు అపుప్డే 
చింపేశావా?” అంటుందని ఆమె చూడకుండా జాగర్తత్ పడుతునాన్డు. “అయినా బాక్ పాక్ ఎవరెనౖా రిప్ చేసాత్ రా? 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 శాడు.  
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పండు బెస్ట్  ండ్ ‘ఐరీన్’ మూడు నెలల నుండి సూక్ల్ కి రావడం లేదు. మొనన్ కాల్ స్ లో ఆ పాప కోసం సమ్స్ 

కార్డ్  చేసి కానస్ర్ హాసిప్టల్ కి పంపిచారు. లిస్ట్  లో ‘ది కానస్ర్ హాజ్ టు గో అవే ఫర్ం ఐరీన్’ అని రాసాడు పండు.  
 
“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 గురొత్చిచ్ 
హఠాతుత్ గా లేచి వాళళ్మమ్ గదిలోకి వెళిళ్ డర్సస్ర్ ఆఖరి అర బయటకు లాగాడు. అడుడ్ గా ఉనన్ చినన్ నాప్ కిన్ తీయగానే, గవవ్లతో చేసిన 
అదద్ం ము మీద అకక్డకక్డా ‘ఎమ్ అండ్ ఎమ్స్’ కనిపించాయి. పకక్నే గూల్  గన్. అది వాడిపనే గూల్  గన్ ఎలా పనిచేసుత్ ందో చూసూత్  
వాటిని ఓ నెల తం ఆ అదద్ం మీద అంటించాడు. అవి గటిట్గా 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 పేల్యర్”  అని రాశాడు. దానికూక్డా ఓ కథ వుంది. ఈ మధయ్ వెషౖణ్వి ఏదో సినిమా డివిడి తెచిచ్నపుప్డు, పకిక్ంటి లU అది చూసి 
ఈ సినిమా “ఫస్ట్  హాఫ్ బావుంది వెషౖణ్వీ, సెకండ్ హాఫ్ చెతత్” అనడం వినాన్డు పండు. సెకండ్ హాఫ్ తీసెయాయ్లని ఆ డివిడిని సగం 
విరిచేసి డివిడి పేల్యర్ లో పెటిట్  ఆన్ చేసాడు. సినిమా రాలేదు సరికదా! డివిడి కూడా ఆ పేల్యర్ నుండి బయటకు రాలేదు.   

అపప్టి వరకు రాసిన కాగితాలను తీసుకుని కవర్ కోసం గదిలోకి వెళాళ్డు పండు. అకక్డ టేబుల్ మీదునన్ ‘ఊనో’ 
కార్డ్  చూడగానే వాడికి అమమ్మమ్తో ‘ఊనో’ ఆడడం గురొత్చిచ్ంది. అలా ఆడేపుప్డు ఆవిడెపుప్డూ పండు పకష్మే. వాడంటే ఆవిడకు 
చాలా ఇషట్ ం. “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. వెషౖణ్వి పిలల్లిన్ చినన్ మాటనాన్, 
“ఎందుకమామ్ అలా కోపప్డతావు?” అంటూ వెషౖణ్వినే మందలించేవారావిడ.  

అలాంటి అమమ్మమ్కు ఒంటోల్  బాగాలేదని ఓ రోజు ఇండియా నుండి ఫోన్ రాగానే నలుగురూ ఇండియా వెళాళ్రు. 
పండు ఇలల్ంతా వెతికాడు కాని అమమ్మమ్ ఎకక్డా కనిపించలేదు, దేముడి దగగ్రకు వెళిళ్ందని చెపాప్రెవరో. మనం కూడా వెళాద్ మని 
వాడడిగినపుప్డు “తపుప్ నానాన్, అలా అనకూడదని” చెపాప్డు వాళళ్ తాతయయ్. ఎందుకు తపోప్ వాడికి తెలియలేదు. ఆ తరువాత 
కూడా వాళళ్మమ్మెమ్పుప్డూ వాడితో ఫోన్ లో కూడా మాటాల్ డలేదు.  
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మొదటి శాంతా లిస్ట్  లో ఐదో అంకె దగగ్ర ‘నూయ్ డాడ్’ కొటేట్సిన చోట “అమమ్మమ్” అని రాశాడు. అనిన్ కాగితాలను 
జాగర్తత్గా మడిచి కవరోల్  పెటిట్ , స్ మస్  కింద వాళళ్కక్ పెటిట్న కవర్ పకక్నే పెటాట్ డు పండు.   
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సమాపత్ం 


