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                                           బిగ్ మెన్ అండ్ బీచ్ టవల్ పారీట్  

సాట్ ండిగ్ షవర్ జలుల్ లలో తడిసి ముదైద్పోతూ, షాంపూ అంతా అవగొటేట్సుత్ నాన్డు బులల్బాబ్యి. సబుబ్తో 
తోమినంతమేర తోమి, ఆనక చేతులు పెకౖెతేత్సి, అలవోకగా పాటందుకునాన్డు “ఆగదూ…ఆగదూ..ఆగితే…’” అంటూ.  

“మీ అఘాయితయ్ం కూల, ఎకక్డునాన్రు? ఏంచేసుత్ నాన్రు” అంది మిసెస్ బులల్బాబ్య్, అవతలి రూమ్ లోంచి గేటిట్గా.  
“షవరోల్ …సాన్నం” అని అరిచి “ఆగదూ…ఆగదూ…” అంటూ పిండుకుంటూ కంటినూయ్ చేసాడు.  
ఇంక ఆవిడకి ఆగలేదు. అధాటుట్ న పరిగెతుత్ కొచిచ్ చూసి,  
“అంత ఆగకపోతే, ఆ పనయాయ్కే చెయయ్చుచ్గా సాన్నం, మళీళ్ అనుమానం లేకుండా ఉంటుంది”  అంది విసుగాగ్ .  
కానీ ఇవేవీ వినే పరిసిథ్తిలో లేడు బులల్బాబ్యి. ఎంతో తనమ్యతవ్ంతో బొజజ్ రాసుకుంటూ “మూకుడు  

నలల్నని,వేపుడు కర కర ని, తెలిసినా మా యావిడ తిటట్ క మానదు ” అంటూ చాలా ఫీల్ తో పాడుతునాన్డు.  
ఆవిడ నిరాద్ కిష్ణయ్ంగా షవరాపేసి, ఓ బొంతలాంటి తువావ్లు బులల్బాబ్యిమీద విసిరి, “ఇంక ఆపి బెటౖికి వసేత్, పాపం 

సబిడ్విజలో మిగితా వాళుళ్ సాన్నం చేసాత్ రుట”  అంటూ లాగింది.  
అతనలాగే బెటౖికొచిచ్ తయరె,ౖ “నువువ్ కూడా రావచుచ్గా పారీట్కి “ అనాన్డు మెలిల్గా రికెవ్షుట్  చేసూత్ .   
“ వెఱీఱ్ కాదు వెంపరా కాదు, పంపర అనాన్టట్  మీలాంటివాడే వెనకటికి. ఎవరి పారీట్వో మీకు తెలీదు, ఏం పారీట్వో 

తెలీదు, ఏదో మీ ండు వచిచ్ రికారుడ్ లెయయ్మంటే ఎగేసుకుని వెళిపోతునాన్రు. నాకు చిరాకు బాబూ, వెధవ తిండి కోసం 
వెంపరాల్ డిపోవడం, ఏం మనింటోల్  లేదా తిండి?” అంది కోపంగా.  

“ఆ..నేనేం తిండి కోసం వెళటంలేదు. ఏదో పాపం మా ండు బోసు డీ.జే ఒపుప్కునాన్డు ఈ పారీట్కి మేళం 
పెడతానని. కానీ ఇవాళా వాడొచేచ్సరికి కాసత్ లేటవుతుందని, ననున్ వెళిళ్ పాటలు వెయయ్మనాన్డు, వాడొచేచ్దాకాను. అయినా అ పారీట్ 
వాళుళ్ బంగాళ దుంపల వేపుడు చేయించటం లేదట, తెలుసా?” అనాన్డు బులల్బాబ్యి బుంగమూతెటిట్ .  
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“మీ ఖరమ్, అయినా మీకు తోడు ఆ బోసొకడు. అఘోరించండి, తేదీ మారేలోపు ఇంటికొచిచ్ పడితే కాళళ్కి 

దండవెటుట్ కుంటాను, లేకపోతే ఏకంగా ఫొటోకే…” అనేసి కిందకెళిళ్ “జబరద్స్త్ నారి” గేం షోలో ములిగిపోయింది మిసెస్ బులల్బాబ్యి.  
బులల్బాబ్యి కిందకి దిగి, కారు తీసి ఫోనులో ఎడర్సు పెటిట్ , ఎవరూ తెలియని పారీట్కి ఎకెస్ప్ర్ స్ సీప్డులో బయలేద్రాడు. 
  ఇంతలో బోసు ఫోను. “హలో, బులల్బాబ్య్, నేను సెటెట్టేట్సాను. ఇపుప్డింకో బేరం చూసుకుని రెండుగెంటలోల్  

వచేచ్తాత్ ను. నువెవ్ళిళ్ పాటలల్నీన్ ఏసేసుకో. ఈలెతౖే ఒహ ండు పాడేయ్. ఈలోపులో నేనొచేచ్తాత్ ను. బేగా ఎళూళ్…”. ఫోను కటేజ్సేసాడు.  
“టేక్ “టి” టర్న్” అంటోంది ఫోను. అదెలా వుంటుందో అరథ్ంకాక, ఆలోచిసూత్  కారు తోలుతునాన్డు. ఓ అరగంట 

పోయాకా “ యు హావ్ ఎరెవ్ౖడ్” అంది ఫోను ముదుద్ గా. చుటూట్  చూసాడు. ఓ పకక్న చరిచ్, మరో పకక్ సమాధులు తపప్ ఇంకేమీ 
కనపడలేదు. ”కొంపతీసి బోసు గాడు చచిచ్నోళళ్కి కూడా మేళాలెడుతునాన్డా, చచిచ్నోడు.” అనుకుంటూండగానే మళీళ్ ఫోను మోగింది. 

 “ఆ నేనేరా, ఎలావుంది పారీట్” అనాన్డు బోసు.  
“అదికాదురా, ఫోను చెపిప్నచోటికొచాచ్ను అకక్డ చరీచ్, సమ్శానవూ తపప్ ఇంకేవీ లేవురా. నాకేదో భయంగా వుందిరా” 

అనాన్డు బులల్బాబ్యి జాలిగా.  
“ఓ అదా, అదీ…ఫోను తపుప్ సూపితత్ందిరా. నువువ్ ఎళిళ్న రోడుడ్ లోనే ఓ అరగంట యెనకొక్చేచ్య్. అకక్డ 

కుడిచేతివేపు ఉంటది పంకచ్ను హాలు” అని దారి చూపించాడు. ఈసురోమంటూ వెనకొక్చాచ్డు బులల్బాబ్యి.  
ఆ పారీట్ హాలు బులల్బాబ్యి వాళిళ్ంటికి ఐదు నిమిషాల దూరంలో వుందని తెలిసింది. ఫోను పీకి పిసికెయాయ్లని టైర్ 

చేసి, దాని పీకి కనబడక ఊరుకునాన్డు బులల్బాబ్యి. మెలిల్గా పారీట్ హాలోల్ కొచాచ్డు. అకక్డ ఎవరూ తెలుగువాళళ్లా కనబడలేదు. తపుప్ 
పారీట్లోకి ఎంటరయాయ్నేమో అని వెళిపోబోతుంటే ఒకాయనొచిచ్ “ వాట్ డూయూ వాంటింగ్ ?” అనాన్డు తెలుగులో.   

“వాట్ పారీట్ ఈజ్ మూవింగ్ హియర్ ?” అనాన్డు బులల్బాబ్యి.  
“ఓహ్, మౖె డాటర్, బికమింగ్ బిగ్ వుమెన్, వోణీ సెరమ్నీ, అండ్ మౖెసన్ వేరింగ్ బీచ్ టవల్ సెరమ్నీ, కమాన్ జాయిన్” 

అనేసి చేతిలో మందు కపుప్తో ఎగురుకుంటూ వెళిపోయాడా శాలీత్.  
అతనిన్ చూసూత్  ఓ సథ్ంభానిన్ గుదేద్సాడు బులల్బాబ్యి. టేబుల్ టెనీన్సు బాలంత బొపిప్ కటిట్ ంది నెతిత్ మీద. 

తడువుకుంటూ లేచాడు. ఆశచ్రయ్ం, తను గుదేద్సిన సథ్ంభం అకక్డ లేదు. అది మెలిల్గా కదిలి మరో పకక్కి వెళుతోంది. “అయయ్బాబోయ్, 
ఇదేవిటి, అవతార్ సినిమాలో ఎగిరే కొండలాల్ గా, ఇకక్డ కదిలే సథ్ంభలునాన్యేవిటీ..” అనుకుంటూండగానే మరో సథ్ంభం అలా తన 
మీదనించి దాటబోతే వొడుపుగా తపిప్ంచుకుని పకక్కి గెంతాడు.  

ఇందాకటి శాలీత్ వచిచ్ “సీ, దట్ ఈజ్ మౖె డాటర్, బికమింగ్ బిగ్ వుమెన్, వోణీ సెరమ్నీ, మౖె సన్ దేర్, బికమింగ్ మేన్, 
బీచ్ టవల్ సెరమ్నీ , ఏంజాయ్…” అనేసి తూలుకుంటూ ఇటు వెళిళ్పోయాడు.  
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“రియలీల్ వెరీ బిగ్ వుమెన్” అనుకుంటూ ఆ కొడుకు కేసి చూసాడు. ఓ పదో కాల్ సు కుఱాఱ్ డు కురీచ్లో కూచుని, 

ఫోనులో గేములాడుకుంటునాన్డు. వాడి ండ్స్ ఒక పది మంది వాడి చుటూట్  కూచుని అదేపని చేసుత్ నాన్రు, ఇహ లోకంతో సంబంధం 
లేకుండా. ఇటు పకక్ మరో పెదద్ కురీచ్ వేసి వుంది. సంసారపకష్ంగా చెపాప్లంటే, ఓ చినన్ సెజౖు కుటుంబం, చింతలేని కుటుంబం 
మొతత్ం కూరోచ్ వచుచ్ ఆ సింహాసనంలో. కానీ అ డాటర్ బిగ్ వుమెన్ కి బొటా బొటీగా సరిపోతుంది. హాలంతా చీరలతో డెకరేట్ 
చేసేసారు. అనిన్ రకాల చీరలు పోగెయాయ్లంటే, కనీసం నాలుగు షాపులకి కనన్ం వెయాయ్లి. “బహుశా వెళేళ్పుప్డు అందరికీ తలో చీరా 
ఇసాత్ రు కామోసు. మాయావిడికి చిలకాకుపచచ్ చీర అడగాలి” అనుకుంటూండగానే వచిచ్న పని గురొత్చిచ్, మెలిల్గా సేట్జీ పకక్నునన్ 
సౌండు సిసట్మ్ దగగ్రకెళాళ్డు.  

తొలిపాటగా “వాతాపి గణపతిం” అంటూ పెటాట్ డు కంపూయ్టర్ లో వెతికి.  
అందరూ ఒకక్ ఉదుటున పరిగెతుత్ కొచిచ్ మీద పడిపోయారు. “వాఠ్, వావ్ఠ్..” అనుకుంటూ అమాంతం ఆపాట 

ఆపేసారు.   
ఇంతలో ఓ అగంతకుడు వాడి ఫోను తీసి తగిలించేసి “ గణ నాయకా…” అంటూ వచేచ్ పాటకి ఐదు నిమిషాలు 

అషట్ వంకరలూ తిరిగి క్ డాన్స్ చేసి, చపప్టుల్  కొటిట్ంచుకుని, ఓ మాటు తొండలాగ వంగి లేచి, ఒక చేతోత్  దండం లాంటిది పెటిట్  
వెళిళ్పోయాడు.  

తరవాత తను గొంతు సవరించుకుని “నమో వెంకటేశా” అని ఏడుకొండలవాడిని సమ్రించుకోబోయాడు బులల్బాబ్యి. 
మళీళ్ మౖెకు పీకేసి, “ దేవ దేవ దేవుడా” అనే రికారుడ్  వేసేసి, ఓ పదిమంది అమమ్లు వీరంగం వేసేసారు. వాళళ్ వసత్ర్ ధారణ చూసేత్ 
వాళళ్ందరికీ కలిపి పదేళళ్కి మించి వుండవేమో అనిపించింది బులల్బాబ్యికి. వీళళ్ంతా బిగ్ వుమెన్ ఎపుప్డవుతారో అని ఆలోచనలో 
పడాడ్ డు. శకుంతల మారుక్ రవికలు, వెనక కిటికీలునన్ రవికలూ పోయి, అసలు వెనక వేపు రిబబ్ను కటింగుకి పెటిట్నటుట్  ఓ పలచ్ని 
బేండు, చినన్ ముడి తపప్, మరేమీ లేని రవికలని చూసి టెనష్న్ పడిపోయాడు బులల్బాబ్యి. చేతులు కాళుళ్ వణకడం మొదలెటాట్ యి.  

ఇంతలో ఓ తిలోతత్మ సెడౖు సెట్పుప్లేసుకుంటూ వచిచ్ “పుట్ దట్ “గావు కేక” సాంగ్ మేన్, పీపుల్ వానాన్ డాన్స్” 
అంది మతుత్ గా. ఆ పాటేవిటో తెలియక బికక్ చచిచ్ పోయాడు బులల్బాబ్యి.  

ఇంతలో అ పాట దానంతట అదే వచేచ్సింది. నమమ్లేనటుట్ గా వెనకిక్ తిరిగి చూసాడు. అకక్డ అభయమిసూత్  బోసు 
డి.జే ఉనాన్డు. “హమమ్యయ్,వచేచ్సావా, నావలల్ కాటేల్దురా బాబూ..” అనాన్డు బులల్బాబ్యి.  

“ఏం భయం లేదెహె, నేను సూతాత్ ను గానీ, నువెవ్ళిళ్ తినేసిరా..” అనాన్డు.  
ఆడా మగా, పిలాల్  జెలాల్ , అంతా ఆ పాటకి సెట్పుప్లేసేసారు. ఆనక కొనిన్ దేశవాళీ కం విదేశవాళీ నాటు పాటలకి 

గెంతులూ, కాళూళ్ చేతులూ కొటుట్ కోవటాలు జరిగి, పిమమ్ట కేకులు కోయు కారయ్కర్మం, వోణీ, లుంగీ బహూకరణలు ముగించారు. 
అంతవరకూ బికుక్ బికుక్ మంటూ ణాలు గుపిప్టోల్  పెటుట్ కుని, కాగితం బొచెచ్లోల్  పెరుగు అనన్ం తింటునన్ అమమ్మమ్నీ, మామమ్ని, 
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ఇదద్రు తాతలీన్ లాకొక్చిచ్ ఓ మాటు ఫొటోలు పీకేసారు. ఆనక తంబోలా,రింబోలా, జింబోలా ఆటలూ ఆడించి, పిమమ్ట డానుస్ ఫోల్ రు 
గేటుల్  తెరిచేసారు. అంత వరకూ ఉగగ్బటుట్ కూక్చుచ్న తాగుబోతు జంటలనీన్ తూలుతూ గెంతులు మొదలెటాట్ రు. ఎవరో వెళిళ్, 
ముసిలాళుళ్ నలుగురినీ ఎతుత్ కొచిచ్ మధయ్లో పడేసి, ఆతమ్బలంలో జగగ్యయ్ లాగ పెదాలు బిగదీసి “డాన్స్, వుయ్ సే డాన్స్..” 
అంటునాన్రు. వాళుళ్ బిగిసిపోయిన శవాలాల్ గా కొయయ్ బారిపోయి నిలుచ్నాన్రు. ఇలాల్  కాదని ఒకరిదద్రు చొరవ తీసుకుని, వాళళ్ కాళుళ్ 
తొకేక్సారు. వాళుళ్ నొపిప్ తటుట్ కోలేక వంకరుల్  తిరిగితే, “నెస్ౖ డేన్స్, నెస్ౖ నెస్ౖ..” అంటూ మళీళ్ వాళళ్ని తీసుకెళిళ్ ఎతిత్ సీటల్లో కుదేసారు.  

ఆ తరవాత ఎవరి ఇషట్ ం వాళళ్ది. ఎవరి వంకరుల్  వాళళ్వి. ఒకడికి మందెకుక్వె ౖరెండు చేతులూ పాము బూరాలాగ 
పెటిట్  సనాన్యి ఊదుతునాన్డు మెడి కాళుళ్ వేసుకుని. దానికి అనుగుణంగా ఇంకోడి పెళాళ్ం రెండు అర చేతులూ పాము పడగలాగ చేసి 
నెతిత్న పెటిట్ , మధయ్ మధయ్లో నాలిక బెటౖికి లాగి, అంతలోనే మూసేసి, నాగిని లాగా వాడి ముందు మెలికలు తిరుగుతోంది. ఆవిడ 
మొగుడు ఓ కాలు పెకౖెతిత్ మడత పెటిట్  పంజాబీ నృతయ్ం చేసుత్ నాన్డు, చూపుడు వేళుళ్ పెకౖెటిట్ . ఒకావిడ “మార్ డాలా” అంటూ 
అందరినీ, ఉతుత్ తిత్ కతుత్ లతో పొడిచి చంపేసోత్ ంది. వాళళ్ టేసుట్ కి తగగ్టుట్ గా పాటలు మారుసూత్ , పాట పాటకీ సౌండు పెంచేసూత్ , 
ఘడియకో గాల్ సు తాగుతూ, ఆడా, మగా అందరితోటీ తలా ఒక సెట్పూప్ వేసూత్ , ఫొటోలు దిగుతూ, అందరికీ కి కిక్సుత్ నాన్డు అలవాటు 
పడడ్ బోసు.   

ఇంక అకక్డ వుండలేకపోయాడు బులల్బాబ్యి.  
బోసు దగగ్రకెళిళ్ “నే పోతారా బోసు. నా వలల్ కాదింక. ఏదో పాటలంటే వచేచ్హాను,  యెదవది, ఇనిన్ పాటుల్ ంటాయని 

తెలీదురా.” అంటూంటే, బోసు  
“థేంక్స్ బెదరూ, డినన్ర్ సేసి వెళుళ్, నాకింకా టెమ్ౖ పడుదిద్” అనేసి ఎవరో పిలిసేత్ వెళిపోయాడు.  
బతుకు జీవుడా అంటూ బులల్బాబ్యి బయటపడబోతూంటే ఎనవునుస్మెంటు  వినిపించింది “రింబోలా వినన్ర్ 

బులల్బాబ్యి విన్స్ న్ శారీ” అంటూ.  
పిలిల్లా వచిచ్ ఆ చీర తీసుకుని, వెనకిక్ చూడకుండా పరిగెతిత్ కారెకిక్ ఇలుల్ చేరాడు బులల్బాబ్యి.     
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