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1   అమెరికా బుజిజ్పండు

    గోడ మీద బొమమ్గోడ మీద బొమమ్   
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!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
         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 
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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 
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 
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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.  
“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.   
 

*                      *                   *                       * 
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        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.  
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.  
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      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. 
 

*                      *                   *                       * 
 
       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.  

 
(వచేచ్నెలలో బుజిజ్ పండు ఏం కబురుల్  చెబుతాడో..ఎదురు చూత్ ందాం..) 

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