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1   అమెరికా బుజిజ్పండు

        టూత్టూత్ ఫెయిరీఫెయిరీ
బుజిజ్పండు అమెరికాలో పుటిట్ పెరుగుతునన్ తెలుగు కు డు. డి బుజిజ్పొటట్లో ఎపుప్డూ ఎనోన్ సందే లు. 
తెలుగుతనం కాపాడుకో లనుకునే అమామ్, నానాన్ - బయట ఎకక్డి కెళిళ్నా ధ జాతుల పిలల్లతో  
సహ సం, మధయ్ మధయ్లో సంసక్ృతీ సం దాయం అంటూ అమామ్ నానన్లు తీ కెళేళ్ కారయ్ మాలూ.. ర  
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్ ంతలూ డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి 

మీకోసం!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
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?” 
“ఐ లాస్ట్  మౖె టూత్” ఆనందంగా చెపేప్డు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   pHé  2013  

2   అమెరికా బుజిజ్పండు

“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.  
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.  
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 *    *     *     * 

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.  
“గుడ్ పండూ. మరి టూత్ ఫెయిరీకి థాంక్స్ చెపాప్వా?”  
“థాంకుయ్ టూత్ ఫెయిరీ” తలపెకౖి పెటిట్  బిగగ్రగా చెపాప్డు. అమమ్ నవివ్ంది. 
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“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.  
 
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.  
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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?” 
“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?”  
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“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. 
 
 
 
 (వచేచ్నెలలో బుజిజ్ పండు ఏం కబురుల్  చెబుతాడో..ఎదురు చూత్ ందాం..) 

 
PPP 
 

రచయి  బాల్ గు : http://themmera.blogspot.com/ 
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