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నానన్మమ్
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..
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్

ంతలూ

ర

డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి

మీకోసం!
“ఫెల్ౖట్ ఇంకా వన్ అవర్ లేట్ అట” వె ౖషణ్వి, పిలల్ లు కూరుచ్నన్ దగగ్రికి వచిచ్ చెపాప్డు పర్సాద్.

“ఇంటి దగగ్రే చూసుకుని రావాలిస్ంది. సాట్ర్ బక్స్ కి వెళిళ్ కాఫీ తెచుచ్కుందామా? కొంచెం టె ౖమ్ పాస్ అవుతుంది”
అంది వె ౖషణ్వి.
పండుకు సాట్ర్ బక్స్ లో దొరికే ‘ పుచినో’ అంటే చాలా ఇషట్ం. 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
వాడివె ౖపు కోపంగా చూశాడు. “నానన్మమ్ అంటే నానన్కు అమమ్ అనీ, అలా అనకూడనీ, నానన్మమ్ వచాచ్క ఆవిడతో చకక్గా కబురుల్
చెపాప్లని” చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి. పండు పడక, బటట్ లు ఒకటేమిటి వాడికి సంబంధించిన వసుత్వులనీన్ వాళళ్కక్ గదిలోకి వెళిళ్పోయాయి.
వాడి సేన్హితులొచిచ్నా ఫాయ్మిలీ రూమ్ లో ఆడుకోవాలిస్ందే, వాళళ్కక్ తన గదిలోకి రానివవ్దు మరి. అనిన్టికీ మించి ఇవాళ ఉదయం
ఇంటి నుండి బయలుదేరే ముందు వాన్ లో వాళళ్ నానన్మమ్ కూరోచ్వడం కోసం, పండు కార్ సీట్ ను మధయ్ సీటు నుండి వెనక
సీటులోకి మారేచ్శాడు పర్సాద్. దీనికంతటికీ కారణమై న నానన్మమ్ మీద వాడికి చాలా కోపంగా ఉంది.
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ఫెల్ౖట్ వచిచ్నటుల్ంది, పర్యాణీకులు

లీ తోసుకుంటూ ఒకరూ, ఇదద్ రుగా బయటకు వసుత్నాన్రు. “అదుగో

అమమ్” అంటూ గబగబా వసుత్నన్వాళళ్కు ఎదురెళాళ్డు పర్సాద్. అతనిన్ అనుసరిచారు పర్తూయ్ష, వె ౖషణ్వి. పండు కూరుచ్నన్ దగగ్రనుండే
తల పె ౖకెతిత్ చూసాడు. పచచ్చీర కటుట్కునాన్విడ

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 కటుట్కుని తెలల్ జుటుట్తో
వచిచ్౦దేమిటి?” అనుకునాన్డు పండు. నానన్మమ్ వాడికి అసస్లు నచచ్లేదు. పండును చూడగానే ఆవిడ “ఏం చినిన్ నాయనా
బావుండావా?” అని పలుకరించి ముదుద్ పెటిట్ ంది. చిరాగాగ్ మొహం తిపేప్సుకునాన్డు. ఇంటికి వసుత్నన్పుప్డంతా కారులో అందరూ ఏవో
కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు కాని పండు మాతర్ం రోడుడ్మీద వెళుతునన్ కారల్ను చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
ఇంటోల్కి వెళళ్గానే “అమామ్, ఇలుల్ చూదుద్వుగాని రా” అంటూ పిలిచాడు పర్సాద్.
“కాసేపాగినాక జూసాత్లే నాయనా, ఇమానంలో కూచుని కూచుని కళుళ్ పటట్ కపోయినయ్. బాత్ రూమ్
యాడమామ్?” అడిగింది నానన్మమ్. రెస్ట్ రూమ్ చూపించింది వె ౖషణ్వి. నానన్మమ్ రెస్ట్ రూమ్ ను బాత్ రూమ్ అని ఎందుకంటు౦దో అరధ్ం
కాలేదు పండుకు.
అందరూ భోజన౦ చేసాక తను తెచిచ్న సీవ్ట్స్ ఒక పేల్ టోల్ పెటుట్కుని మనవల దగగ్రకు వచిచ్ “మీకోసరం
తీసుకొచిచ్నాను తినండి నాయనా” అంటూ వాళళ్ ముందు పెటిట్ ంది నానన్మమ్. పండు పేల్ ట్ వె ౖపు చూశాడు. వాడికి నచేచ్ చాకోలేట్స్
కాని,

నీస్ కాని లేవందులో.
“ఐ డోంట్ లె ౖక్ దోజ్” అంటూ మొహం తిపేప్సుకునాన్డు.
“మాకు ఇండియన్ సీవ్ట్స్ ఇషట్ం ఉండదు నానన్మామ్” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.
“అదేందా, ఎందుకిషట్ం లేదా. మనీధిలో పిలకాయలందరూ ఎంత ఇషట్ంగా తినాన్రియియ్!” అంటూ ఆశచ్రయ్పోయింది

నానన్మమ్.
“వాళళ్కవి నచచ్వు అతత్మామ్, మనం తిందా౦లే” అంటూ వె ౖషణ్వి ఆ పేల్ ట్ తీసుకెళిళ్ పర్సాద్ ముందు పెటిట్ ంది.
“పిలకాయల కోసరమని శుదద్ మైన నెయియ్ తెపిప్ంచి జేసిత్నే!” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నానన్మమ్.
*

*

*

*

*

*

*

పర్తి శుకర్వారం బయట డినన్ర్ చేసొచిచ్ పిలల్ లతో కలసి ఇంగీల్ష్ సినిమా చూడడం అలవాటు వె ౖషణ్వి, పర్సాద్ లకు.
నానన్మమ్ వచిచ్న తరువాత అలాగే ఒకసారి డినన్ర్ కు బయటకు వెళాళ్రు కాని నానన్మమ్కు ఏవీ నచచ్క పోవడంతో ఆ తరువాత
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రెసాట్రెంట్ కు వెళళ్డం మానేశారు. పిలల్ లు మరీ గొడవ పెడితే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ నుండి ఏదో ఒకటి తెచిచ్ పెడుతునాన్రు. నానన్మమ్కు అరధ్ం
కావని ఇంగీల్షు సినిమాలు మానేసి తెలుగు సినిమాలే చూసుత్నాన్రు. పండుకు ఆ సినిమాలు అసస్లు నచచ్డం లేదు.
ఓ రోజు సాయంతర్ం ఎండ తగిగ్ చలల్ బడిన తరువాత నానన్మమ్, పర్తూయ్ష వాకింగ్ కి వెళుత్ ంటే పండు కూడా వాళళ్
వెనకే వెళాళ్డు. నానన్మమ్కు తన సేన్హితుల ఇళళ్నీన్ చూపి౦చింది పర్తూయ్ష. ఒక ఇంటి దగగ్ర పసుపు రంగులో అందంగా కనిపిసుత్నన్
పూలను చూసూత్ నిలబడిపోయింది నానన్మమ్.
నడుము మీద చెయియ్ పెటుట్కుని “బుజజ్ మామ్, ఆడ కనపడతనన్య్ బంతి పూలు, చామంతులు గదూ” సందేహంగా
అ౦ది.
పర్తూయ్ష కూడా ఆగి నానన్మమ్ చూపించిన వె ౖపు చూసింది. “అవి మారీ గోల్డ్ , సంతమమ్ నానన్మామ్.”
నానన్మమ్ మూతి మీద వేలు పెటుట్కుని పరీకష్గా చూసి “లేదు బుజజ్ మామ్ 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 కొటొట్చిచ్నటుల్ కనపడతంది” అంటూ ఓ పువువ్ను చూపించింది నానన్మమ్.
“నీకు రోజెస్ అంటే ఇషట్మా నానన్మామ్?” నవువ్తూ అడిగింది పర్తూయ్ష.
“మనూరోల్ ఇంత పెదద్ పూలు పుయయ్వు గదమామ్, ఒకోక్టి పొదుద్ తిరుగుడు పూలంతునన్య్.”
“ఈ పింక్ రోజ్ చూడు నానన్మామ్, చాలా బావుంది కదూ” అని పర్తూయ్ష అనగానే నానన్మమ్ పుటుకుక్న తుంచేసిందా
పువువ్ను.
“నానన్మామ్ ఏం చేసుత్నాన్వ్?” కొంచెం భయంగా అటు ఇటూ చూసూత్ అడిగింది పర్తూయ్ష.
“మాపటేళ నీకు జడేసి ఈ పువువ్ పెడతాను బుజజ్ మామ్”
నానన్మమ్ చెయియ్ పటుట్కుని ఇంటి వె ౖపుకు తిరిగి౦ది పర్తూయ్ష. “నానన్మామ్ అలా పువువ్ కొయయ్డం చాలా తపుప్.

ఇకక్డెవవ్రూ పూలు కొయయ్రు. ఆ ఇంటి వాళుళ్ చూసేత్ నీమీద కంపెల్ౖ ంట్ ఇసాత్రు తెలుసా” కొంచెం కోపంగా చెపిప్ంది పర్తూయ్ష. పండు
ఎవరె ౖనా చూశారేమోనని భయంగా చుటూ
ట్ చూశాడు.

“మనవేవనాన్ వాళళ్ ఆసిత్పాసుత్లీద్ సుకునాన్మా, పువేవ్ గదమామ్ కోసినావా. అది కూడా తపప్ంటే ఎటాట్. చితర్ంగా ఉందే”
అంటూ పర్తూయ్ష ననుసరించి౦ది నానన్మమ్.
ఇంటికి రాగానే పిలల్ లు, వె ౖషణ్వికి నానన్మమ్ మీద ఫిరాయ్దు చేసారు. నానన్మమ్కు అలా పకిక్ంటోల్ పూలు కోయకూడదని
తెలీదని సరిద్ చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి. “నానన్మమ్ ఈజ్ సో వియర్డ్ ” అనుకునాన్డు పండు.
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నానన్మమ్ వచిచ్న నాలుగు వారాల తరువాత ఓ శనివారం ఉదయం పండు నిదర్లేచి వంటగదిలోకి వెళేళ్సరికి వె ౖషణ్వి
దోసెలు వేసూత్ ఉంది. పకక్నే కురీచ్లో కూరుచ్ని నానన్మమ్ బీన్స్ వొలుసూత్ వుంది. పండు రావడం చూసి “లేచినా నాయనా, రా
దోసెలిద్ ౦దులు గాని” అని రెండు దోసెలు పేల్ టోల్ పెటిట్ పచచ్డి వేసి టేబుల్ మీద పెటిట్ ంది.
“ఐ డోంట్ వాంట్ దోశ, ఐ వాంట్ పాన్ కేక్స్” అంటూ వాళళ్మమ్ దగగ్రకెళిళ్ నిలబడాడ్డు.
“నో పాన్ కేక్స్ పండూ, దోసెలు చేసుత్నాన్ను కదా, ఇవే తిను.” చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి.
“మొనన్ దోసెలు, పాన్ కేక్స్ రెండూ చేశావుగా ఇవాళ కూడా చెయియ్”
“ఇవాళ నాకు టె ౖమ్ లేదు నానాన్, ఇంకా వంట కూడా చెయాయ్లి. అది పాక్ చేసుకుని మనం రోజ్ గారెడ్ న్ కి వెళాళ్లి.
ఇవాళిట్ కి దోశెలు తినెయియ్.”
రోజ్ గారెడ్ న్ అనగానే వాడికి ఎంతో కోపం వచిచ్ంది. పె ౖగా 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
వెళూత్నే వునాన్రు.
“ఎ వీక్ డు వుయ్ హావ్ టు గో సమ్ వేర్? ఇట్స్ సో బోరింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ టు రోజ్ గారెడ్ న్. 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 ఇషట్ం నానాన్. ఒకక్సారి రోజ్ గారెడ్ న్ చూపిదాద్ం. నీకు మరెపుప్డె ౖనా పాన్ కేక్స్
చేసిసాత్నుగా. అలల్ రి చేయకుండా దోసెలు తినమామ్.” బతిమలాడింది వె ౖషణ్వి.
“ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఈట్ ఎనీ థింగ్” అంటూ ఏడుసూత్ అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయాడు.
సరాసరి వాళళ్కక్ దగగ్రికి వెళిళ్ “ఐ డోంట్ లె ౖక్ నానన్మమ్. వెన్ విల్ షి లీవ్ అకాక్?” అడిగాడు పండు.
“ఐ డోంట్ నో” దీకష్గా బొమమ్లు గీసుత్నన్ పర్తూయ్ష తలెతత్కుండానే సమాధానమిచిచ్ంది.
“ఆఫట్ర్ షి కేమ్ ఎ థింగ్ హాజ్ చేంజ్డ్ . నానన్ ఈజంట్ టేకింగ్ మీ ఎనివేర్” అంటూ టెడీడ్ బేర్ ని హతుత్కుని మంచం

మీద గోడవె ౖపు తిరిగి పడుకునాన్డు.

కొదిద్ సేపటికి నానన్మమ్ “ఇవిగో చినిన్ నాయనా పాను కేకులు” అంటూ పండు దగగ్రకు వచిచ్ంది. తనకేం వదద్ ని
చెపాప్లనుకు౦టూ పకక్కు తిరిగి పేల్ ట్ వె ౖపు చూశాడు. అందులో గోధుమ రంగులో మూడు గుండర్ని పాన్ కేక్స్, పె ౖన చినన్ బటట్ ర్ పీస్,

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2013

అమెరికా బుజిజ్ పండు

5

సిరప్ తో నోరూరిసూత్ వునాన్యి. నానన్మమ్ చేతిలోని పేల్ ట్ తీసుకునాన్డు. ఆ సాయంతర్ం పర్తూయ్ష, “నానన్మమ్కు ఎందుకనో ఇవాళ రోజ్
గారెడ్ న్ వెళళ్కుండా ఇంటోల్నే ఉందామనిపి౦చిందట పండూ, అందుకే మనం ఉదయం నుండీ ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు” అని చెపిప్ంది.
*

*

*

*

*

*

*

ఓ రోజు మధాయ్హన్ం గారడ్ నర్ వచిచ్ బయట లాన్ మోవ్ చేసుత్నాన్డు. నానన్మమ్ ఆసకి త్గా చూసూత్ “ఈ సేదిద్ గాడు భలే
చితర్ంగా గడిడ్ కోసుత్నాన్డే. గడిడ్ కి ఏ లెకక్నిసాత్డు?” 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 గడడ్ ంతా గూడా ఊరకనే తీసకపోతాడా?”
“అతనా గడిడ్ ని ఇంటికి తీసుకెళళ్డమామ్. కట్ చేసి పెదద్ డబాబ్లో వేసేత్, బుధవారం చెతత్ తీసుకెళేళ్ వాళుళ్ వచిచ్
తీసికెళిళ్పోతారు”
”పచ్...మన గడడ్ ౦తా ఉరాద్గా బోవలిస్ందేనా!” నిటూ
ట్ 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 పొటల్ ంలోనుండి ఏవో తీసి మటిట్ లో ఒకటొకటే వేసోత్ంది.
“ఏం చేసుత్నాన్వ్ నానన్మామ్? అడిగాడు పండు.
“ఇతత్నాలు జలుల్తునాన్ను నాయనా. నీకు బెండకాయలంటే ఇషట్మని బెండ ఇతత్నాలేసత్నాన్ను.”
దగగ్రికి వెళిళ్ వంగి నానన్మమ్ వితత్నాలు వేసుత్నన్ వె ౖపు చూసూత్ “ఇవి మటిట్ లో వేసేత్ బెండకాయలు వసాత్యా?”

“ఇయియ్ మొలిచి, పెదెద్ ౖనాక శానా బెండకాయలు కాసాత్యి. నువువ్ గూడా ఏసాత్వా?” 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 జూదుద్వురా, పచచ్ంగా మొలిచ్నాయి” అంటూ నానన్మమ్
పిలవడంతో పెరటోల్కి వెళాళ్డు పండు. మటిట్ లో 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 చూసుత్ండగానే వాడికంటే ఎతె పోవడం వాడికి చాలా ఆశచ్రయ్ం అనిపించింది. పర్తి రోజూ సూక్లు
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నుండి రావడంతోనే నానన్మమ్తో కలసి పెరటోల్ చెటల్ ను చూడడం, వాటికి కాసిన కాయలను ఇంటోల్కి తెచిచ్ వాళళ్మమ్ కివవ్డం
వాడికిపుప్డు చాలా ఇషట్౦.
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 వె ౖషణ్వి.
“చినన్పుప్డు ఇయయ్నీన్ బాగా ఆడేవాళళ్ం నాయనా. పేరుల్ మారప్ంతే, మేమిపుప్డు ఆడతనన్ దానిన్ ‘వామనగుంటలు’
అంటాం. మీరు ‘పాము నిచెచ్న’ ఆడతారు అది ‘వె ౖకుంఠపాళి’, మీ అకక్ ‘హాపు సాక్చి’ ఆడతళాళ్, అది ‘కుందుడు గుమమ్’” అని
నవువ్తూ చెపిప్ంది.
“చిటిట్ తలీల్, సివ్మిమ్ంగ్ కాల్స్ గురించి మరిచేపోయాం. రా రా తవ్రగా రెడీ అవువ్, టె ౖమ్ అవుతోంది” అంటూ వె ౖషణ్వి
తొందర పెటట్ డంతో ఆట మధయ్లోనుండి లేచి వెళిళ్పోయింది పర్తూయ్ష.
“రా నాయనా అకక్ ఆట ఆడుదువుగాని” పిలిచింది నాయనమమ్.
“నాకిది ఇషట్ం లేదు. నేను ‘మారియో కార్ట్ ’ ఆడుకుంటాను”
“అది కూడా ఇటాట్ంటిదేనా?”
“అ...ఆ, అది బోర్డ్ గేమ్ కాదు నానన్మామ్, వీడియో గేమ్”
“అదెటుట్౦టదో చూపిదుద్వు పా” అంటూ పండుతో పాటు గేమ్ రూమ్ లోకి వచిచ్ంది.
పండు ఎలా ఆడాలో చూపించాడు. “అది నేనాడేల్ను గాని, నువువ్ ఆడుతుంటే జూసాత్లే” అంటూ పండు పకక్నే
కూరుచ్ని “వాడు గోడమింద నుండి దూకుతునాన్డు జూడు. ఆ కారు చెటుట్ని గుదేద్ సంత్ ది పకక్కు తిపుప్, తొందరగా తిపుప్” అని
సూచనలిసూత్ వాడితో పాటు సమానంగా ఆ ఆటలో పాలొగ్ంది. పర్తూయ్షకు వీడియో గేమ్స్ ఇషట్ం 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 ఇషట్ం. నానన్మమ్ కారోల్ కూరోచ్గానే తనే ఆవిడకు సీట్ బెల్ట్
పెడతునాన్డు. దారంతా వాళళ్ నానన్మమ్తో బోలెడు కథలు, పదాయ్లు చెపిప్ంచుకుంటునాన్డు. నానన్మమ్తో కలసి ఉదయానేన్ ‘శుకాల్ం
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బరదరం’, ‘సరసవ్తి నమసుథ్భయ్ం’ శోల్ కాలు చెపప్డం బాగా వచేచ్సింది పండుకు. ఆమె చేసిన సీవ్ట్స్ కూడా ఇషట్ంగా తింటునాన్డు.
అనిన్టికి మించి తెలుగులో సప్షట్ంగా మాటాల్డడం రావడంతో ఇదద్ రూ 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 ఆరునెలల్ వలా.”
“అయితే ఏం, ఇకక్డే ఉండు నానన్మామ్, నువువ్ వెళొళ్దుద్.”
“అటట్ ంటే 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 చుటూ
ట్ చెయియ్ వేసి
పడుకునాన్డు.
ఎయిర్ పోర్ట్ లో పండుకు, పర్తూయ్షకు ముదుద్ పెటిట్ , వె ౖషణ్వికి జాగర్తత్లు చెపిప్, వేసవిలో ఇండియాకు రమమ్ని పర్సాద్
కి మరీ మరీ చెపిప్ సెకూయ్రిటీ గేట్ లోనుండి లోపలకు వెళిళ్పోయింది నానన్మమ్.
ఇపుప్డు పండుకు తన కార్ సీట్ ముందు సీట్ లో ఉండడం అసస్లు నచచ్టేల్ దు.
“అది నానన్మమ్ సీట్, దానిన్ అలాగే వుంచెయాయ్”లంటూ వెనకే కూరుచ్ండి పోతునాన్డు.
వాడి గదిని కూడా వాడు నానన్మమ్ గదనే పిలుసుత్నాన్డు. రోజుకోకసారి “సమమ్ర్ ఇంకా ఎనిన్ రోజులుంది?” అని
అడగడం వాడి దినచరయ్లో ఒక భాగం అయిపోయింది.
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(వచేచ్నెలలో బుజి
జ్ పండు ఏం కబురు
ల్ చెబుతాడో..ఎదురు చూత్ ందాం..)
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