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-31- 
అమెరి”కోడి కతిత్ ” కథ  

 హమమ్యయ్, ఇంటికొచేచ్శాం అనుకుని సోఫాలో చతికిల పడి, పడలేక వెనెన్ముక కీ సోఫాకీ మధయ్ ఒక తర(ల?)గడా అనగా దిండు 
తెపిప్ంచుకుని సరియిన విధంగా అమరుచ్కుని కూచుని .....అవును అదే ఆ రిమోట తీసుకునాన్ను. కొనాన్ళుళ్ ఆ రిమోట ఎలా పని చేసుత్ందో నిఝం గానే 
కనిపెటట్దలుచ్కునాన్ను. 

‘హమమ్యయ్, మా వైటు గారు నీకు నీటుగా నే ఉనాన్డుగా. నీకు నచాచ్డు కదా. ఇక పరవాలేదు.” అంది మా పెదద్మామ్యి రెండు 
వారాల కిర్తం.  

‘హమమ్యయ్, మొతాత్నికి శలవు ఇచిచ్ంది మా బాసు గాడిద లేకపోతే చంపేదుద్ను” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా అదే రెండు వారాల కిర్తం, 
ఎదురుగా అమాయకంగా కూచునన్ నాకేసి తన ఎడం చేతి చూపుడు వేలు గంటకి 75 మైళళ్ సీప్డులో ఆడిసూత్..మా టెకస్స సీప్డ లిమిట దాటకుండా 
జాగర్తత్ పడుతూ... అయితే నేను ఎంత కుతూహలం చూపించినా, ఆవిడకి కందా బచచ్లి కూర చేసి పెటీట్,  తను ఎనిన్ టనున్లు తినేసినా ఆసకిత్ మరియు 
జీరణ్శకీత్ ఏ మాతర్ం తగగ్ని కేడ బరీ చాకెల్టుల్ కావలిసిననిన్ ఇసాత్ను అని ఎంత ఆశ పెటిట్నా తన చైనీసు బాస ని ఎలా చంపదలుచ్కుందో ఆ వివరాలు మటుకు 
దాచిపెటిట్ంది.  

“హమమ్యయ్, విమానం టికెటుల్ చవకగానే దొరికాయి, నానా” అనాన్డు బోసట్న లో ఉండే మా పండిత పుతుర్డు. అంటే ఏదో పండితుడిని 
అని చెపేప్సుకోడానికి అలా అనడం లేదు కానీ వాడి కునన్ అరహ్తలు ఒకే మాటలో చెపప్డానికి అలా చెపేత్ అందరికీ అరధ్ం అవుతుంది కదా! అనన్టుట్, ఇకక్డ 
నానా అంటే నానాన్ అని వతుత్ మీరే పెటుట్కోవాలి. వాడికి రాదు. ఎంతయినా ఈ తరం తెలుగు వాడు కధా! ఇకక్డ ఉనన్ వతుత్ కూడా మీరే తీసేసుకోవాలి. 
చెపాప్నుగా నేను పండితుడిని కాదూ అని.  

“హమమ్యయ్, ఈ వారాంతం కాల లో ఉండకుండా ఏరాప్టు చేసుకో గలిగాను, బావ గారూ” అని ఫోన చేశాడు డాలస లో ఉండే 
పర్ముఖ హృదోర్గ నిపుణుడు...అనగా కారిడ్యాలజిసట్ అయిన నా పెదద్ బావ మరిది.  

“హమమ్యాయ్, అందరూ ఒపేప్సుకునాన్రు. దానికి వేరే గది ఉంటుంది. ఇక పరవా లేదు” అంది మా రెండో అమామ్యి. ఆ పసిదానితో 
కలిపీ ఈ వారాంతం లో మా ఇంటోల్ ఉండేవాళుళ్ ఆ ఆరుగురు అయితే మా ఇంటోల్ ఉనన్వి ఐయిదే పడక గదులు కాబటిట్ దానికి లెకక్ సరిపోలేదు మరి!  ఈ 
రోజులోల్ దానికునన్ అతి పెదద్ ఈతి బాధ...తన ఏడాదినన్ర కూతురికి..అనగా మా ఏకైక మనవరాలికి రాతిర్ నిదర్పోడానికి పర్తేయ్కంగా ఒక గది ఇసాత్రా, 
ఇవవ్రా అనేది మాతర్మే. పసిపిలల్లు ఎపుప్డూ వేరే గదిలోనే పడుకోవాలీ, తలిల్దండుర్ల గదిలో పడుకోకూడదు అని ఎకక్డో చదివిందిట మా పార్ణాలకి. 
పిలల్లల్ని ఎలా పెంచాలీ అనే అంశానికి  గూగుల వారి లక్షల లంకెలు మా అమామ్యి లక్షసారుల్ చూసి తన కూతురిని పెంచుతోంది. అదీ సంగతి. నా 
చినన్పుప్డు నేను కూడా ఆ పదద్తే పాటించి నా సొంత “గది” లోనే అంటే మా మామిడి చెటుట్ కిర్ందనే నవారు మంచం మీదనే పడుకునే వాడిని. అంచేత 
ఇదేం కొతత్ సిదాద్ంతం కానే కాదు.  
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ఇలా మా కుటుంబం అంతా మూకుమమ్డిగా మా ఇంటికి వచిచ్,  “హమమ్యయ్” అని ఒకే పాట పాడుకోడానికి కారణం ఆ నలుగురూ. 
అందులో ముగుగ్రు రోగాలు నయం చేసే వైదుయ్లే. ఒకాయన నూయ్రాలజిసట్, మరొకాయన, కారియాలజిసట్, మూడో ఆయన ఆ ఇదద్రిమాటా విని “అమెరికోడి 
కతిత్” తో గాటుల్ వేసే నూయ్రో సరజ్న. నాలుగో వాడిని అయిన నేను పేరుకే పేరు పకక్న పెటుట్కోడానికి డబుబ్లేల్ని ఇంజనీరింగ లో డాకట్రేట ఉనన్బీద వాడిని.  

అసలు ఇపుప్డు జరిగిన ఈ తతంగం పూరవ్ రంగం అంతా ఏడాది కిర్తమే మొదలయింది. ఒక రోజు గటిట్గా ఒక యాభై అడుగులు 
వెయయ్గానే మోకాళళ్ కిర్ందఉనన్ కాళళ్ కండరాల నొపుప్లు రాగానే  “అమృతాంజనం రాసుకో” అనేసి మా కీవ్న వికోట్రియా అరధ్రాతిర్ తన పనికి వెళిల్ 
పోయింది. 

 నాకేదో అనుమానం వచిచ్ వెంటనే తనకి ఫోన చేసి” అమృతాంజనం తల నొపిప్ కి కదా” అని అమాయకంగా అడిగాను.  
“అవునోయ మొగుడు గారూ అందుకే. నీ తలకాయ  ఉనన్ది మోకాళళ్ లోనే కదా” అని పక పకా నవేవ్సి ఫోన పెటేట్సింది.  
“హారినీ, ఇవాళ కూడా దొరికిపోయాం” అని మూసుకుని అపుప్డపుప్డు మాతర్మే చేసే వాయ్యయం మళీళ్ మొదలుపెటిట్, మందుల కొటోల్ 

దొరికే ఐదారు రకాల చమురు పదారాధ్లూ, మాతర్లూ వేసుకునాన్ వందల కొదీద్ డాలరల్ ఖరూచ్, బకెటల్ కొదీద్  చెమటలూ తపప్ ఏం సుఖం లేదు. వెనెన్ముక 
అరిగిపోయిందో మరేమిటో కానీ అకక్డి ఆఖరి భాగంలో ఉనన్ రెండు దగులాబ్జీ వెనున్  పూసలు పకక్నే తనపని చేసుకుంటూ హాయిగా అనిన్ నరాలనీ 
మెదడుకి మోసుకుపోయే పెదద్ నరం గారిని చీటికీ మాటికీ  నొకుక్తూ ఉండడం వలననే నడుం, కాళుళ్, భుజాలు ఇలా ఎకక్డ పడితే అకక్డ నొపీప్ 
రావడానికి కారణం అని ఆ ముగుగ్రు డాకట్రుల్ తేలిచ్ చెపాప్రు. దానికి ఉనన్ మూడంచెల చికితస్ల లో ఫిజికల థెరపీ, మూడు విడతలలో ఇంజెక్షనుల్ 
చేయించుకునాన్ నా శరీరానికి ఉపశమనం కలగ లేదు. ఇక ఆ దగులాబ్జీ వెనెన్పూసలు నరాల జోలికి వెళళ్కుండా అవసరం అయిన నూయ్రో సరజ్న ని మా 
పెదద్మామ్యి ఎంపిక చేసేసింది. ఆ ‘కోడి కతిత్” డాకట్ర పేరు చూడడానికీ, నిజంగానూ డాకట్ర వైటే...జేమస్ బార్డీల్ వైట గారు. ఆయనా, మా పెదద్మామ్యీ ఒకే 
హాసప్టిల లో పనిచేసాత్రు. ఆ వైటు గారు కతీత్కఠారులూ పటుట్కునే నూయ్రోసరజ్న అయితే అంత రంగు లేని మా పెదద్మామ్యి పకక్ గదిలో పకక్న నిలబడి ఏ 
కోత విధించాలో చెపేప్ కారిడ్యాక నరుస్. వాళిళ్దద్రూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డేసుకుంటూ నా ఎనాన్రై  ఎమామ్రైలు ఒకటికి పది సారుల్ పైకీ, కిందకీ, తలకిర్ందులు 
గానూ చూసేసి “భలే బావుంది. ఇది చినన్ కోడి కతిత్ కేసే కదా. చేసేదాద్ం” అని కిర్ందటి వారం ముహూరత్ం పెటాట్రు.  

నాకైతే ఆ ఎమామ్రై చూడగానే అది అసలు నా పవితర్ భారత దేశ శరీరంలో ఒక భాగం అనే భావనే కలగ లేదు సరికదా, మనం 
చందర్యాన పంపించిన చందుర్డి దకిష్ణ ధృవం ఫోటోలా కనపడింది. నేను ఆ పాయింటు లేవదీసూత్, సరజ్రీకి నాడు వరజ్య్ం ఉందేమో, దురుమ్హూరత్ం ఏమో, 
టీవీ లో జాతకాలు అడకక్పోయినా కెర్డిట కారుడ్లు తీసుకుని ముహూరాత్లు పెటేట్ పురోహితుడి గారిని అడుగుదామా అని తెలుగులో గురుర్ గురుర్ మంటునన్ 
నా మాట ఒకక్రు కూడా వినిపించుకోలేదు. ఈ సరజ్రీ అంతా మా ఇంటికి గంటనన్ర దూరంలో ..సుమారు 100 మైళళ్ దూరం లో ఉనన్ బర్యన/కాలేజ 
సేట్షన అనే చినన్ ఊళోళ్ ఉనన్ పెదద్ హాసిప్టల లో..అంటే వాళిళ్దద్రూ పని చేసే ఆసుపతిర్లోనే గత వారం చెయయ్డానికి నిరణ్యం అయిపోయింది. సరజ్రీ 
అయాయ్క సరదాగా ఆ హాసిప్టల లోనే ఒక రోజు ఉండి, నలుగురు నరసమామ్యిలూ, ఒక మగ నరుస్డూ మొదలైన వారిని నా గుండె పోటు, వతిత్డీ, 
ఆకిస్జన సపెల్ౖ, వగైరాల తో అందరినీ   సంతృపిత్ పరచి మొనన్ హూయ్సట్న లో మా ఇంటికి వచేచ్శాను. అదే లెండి..మనం రాలేదు. వాళేళ్ తీసుకొచాచ్రు.  

తీరా ఆ వైటు గారికి “బాగా చేశావయాయ్ “ అని చెబాద్ం అనుకుంటే ఆ కురార్డు నాకు మతుత్ మందు ఇచేచ్ ముందు కానీ,  అంతా 
అయిపోయాక నేను మళీళ్ మతుత్ జోకులు వెయయ్డం మొదలు పటాట్క కానీ నాకు కనపడనే లేదు. మతుత్లో ఉనన్పుప్డు వచాచ్డో లేదో తెలియదు. అందుకే 
ఆయన కి మొహం చెలల్క ననున్ చూడడానికి రాలేదు లేదు అనుకుంటాను.  అలా ఆపరేషన ముందూ, తరవాతా పేషెంట కి కనపడక పోవడం అమెరికా 
ఆచారం ట. నా బొంద ఆచారం. అదే మా మామ గారు ఇకాష్కుకుల కాలం లో చేసిన చినన్ సరజ్రీ కి  ఆయన కాలం చేసి పదేళళ్యినా ఇపప్టికీ మా ఇంటికి 
పర్తీ పెదద్ పండగ నాడూ బెలల్ం దిమమ్లు, వేసవి కాలంలో బంగిన పలిల్ మామిడి పళూల్ వసూత్నే ఉంటాయి ఆ రోగి గారి మనవల దగగ్ర నుంచి. ఆయన 
కూడా పోయి చాలా ఏళేల్ అయింది మరి.! మొతాత్నికి నాకు వచిచ్న లంబర సెట్నోసిస అని వినడానికి మహా బావునన్ అసౌకరాయ్నికి అందరూ కలిసి మంగళం 
పాడారు అనే అనుకుంటునాన్ను. పూరిత్గా నయం అవడానికి, మా  మనవరాలి లాగా బుడి, బుడి అడుగులు పరవా లేదు కానీ మహేష బాబు లా 
నడవడానికి రెండు, మూడు వారాలు పటట్వచుచ్నట. ఆ తరవాత ఇక చూదాద్ం..
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