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1  అమెరి’కులాసా’ కథలు   

 

-28- 
అమెరికుకక్ల్, పిలుల్ ల్, కోతుల్ కధ 

నేను అపుప్డెపుప్డో నలభై ఏళల్ కిర్తం అమెరికా వచిచ్నపప్టికీ, ఇపప్టికీ ఒకే ఒకక్ విషయంలో అసస్లు తేడా లేదు. అపుప్డు ఎలా 
ఉందో, ఇపుప్డూ అంతే. అపుప్డు నా జనమ్లో మొదటి సారిగా రంగు బొమమ్ల  టీవీలో హాలీవుడు తారలే కాక పకిక్ంటి అమెరికా అమామ్యిలు 
కూడా ఎరర్గా బురర్గా ఉండడం, జానీ కారస్న, బాబ హాప లాంటి నూటికి నూరు పాళుళ్ అమెరికన ఆడు మగాడార్” బాపతు తెలల్ వాళుళ్ 
ఇంగీల్షులో జోకులు చెపూత్ ఉంటే వాటిలోల్ సగం సగం మాతర్మే అరధ్ం అయినా అబుబ్రపడిపోవడం, ఆల ఇన ది ఫేమిలీ లాంటి తెలల్ వాళళ్వీ, 
సాన ఫరడ్ అండ సన లాంటి నలల్ వాళళ్ సిటుయ్యేషన కామెడీ షోలు చూసి అవి కూడా సగం సగం మాతర్మే అరధ్ం అయినా పడీ పడీ 
నవెవ్యయ్డం.....ఇవనీన్ ఒక ఎతుత్ అయితే వీటనిన్ంటికీ మధయ్లో పిలుల్లకీ, కుకక్లకీ పర్తేయ్కంగా తయారు చేసిన పౌషిట్కాహారాల పర్కటనలు 
చూసి మొదటోల్ అరధ్ం అయేది కాదు. మా కాకినాడలో మనం మధాయ్హన్ం, రాతీర్, తినగా మిగిలి పోయిన అనన్ం మెతుకులు మా ఇంటోల్ తిరిగే 
కుకక్కి పడేసేత్ అది హాయిగా తినేసి మళీళ్ అదే సమయానికి రెండు పూటలా వచిచ్ తోక ఆడించుకుంటూ వచేచ్ది కదా...ఇకక్డ రంగు బొమమ్ల 
టీవీలో పిలుల్ల, కుకక్ల కి ఈ పులిహార వంటకాలు ఏమిటీ, పిండి వంటలు ఏమిటీ అని నాకు బొతిత్గా అరధ్ం కాని విషయం. ఆ మాట కొసేత్ ఆ 
పర్కటనలలో చూపించినటుట్ పిలిల్ పిలల్లనీ, కుకక్ పిలల్లనీ ఇంటోల్ సోఫాల మీద కూచోబెటుట్కుని, కావలించుకుని ముదెద్టుట్కోవడం మా అమమ్ 
చూసేత్ ఇంకేమనాన్ ఉందా, మన బతుకు కుకక్ బతుకే!    

ఆ రోజులోల్నే నాకు వచిచ్న రెండు మహతత్రమైన అనుమానాలు రెండు. ఒకటేమో అమెరికాలో రోడుడ్ మీదకి అందరూ కుకక్ పిలల్లని 
షికారుకి తీసుకెళతారు కానీ పిలిల్ పిలల్ల ని మెడలో తాడు కటిట్ వాకింగ కి ఎందుకు తీసుకెళళ్రూ? వాటికి లఘు శంక రాదా? ఇక రెండో పర్శన్ 
“అమెరికాలో కోతులు ఎందుకు లేవు?” ఈ రెండు పర్శన్లకీ ఈ మధయ్నే నాకు సమాధానాలు దొరికాయి. జై, గూగులమామ్, జై, జై 
గూగులమామ్! ఈ మధయ్ కాలంలో ఇండియా నుంచి అమెరికాకి కోతుల దిగుమతి అరికటట్డానికి మా టర్ంప గారు విశవ్ పర్యతన్ం 
చేసుత్నన్డనుకోండి. అది వేరే సంగతి.  

నలభై ఏళల్ నాటి అనాగరిక అమాయకతవ్పు అజాఞ్నపు బతుకునుంచి అమెరికా వాడిగా పరిణామం చెంది ఇపుప్డు నేను మధాయ్హన్ం, 
రాతిర్ తినగా మిగిలిపోయిన అనన్ం మా అమామ్యి పెంచుకుంటునన్ శునకరాజం ..పేరు యోడా...కి దానికి పెటట్డం మానేసి, నేనే 
తింటునాన్ను. కానీ ఆ యోడాకి మటుకు మారెక్ట లోకి వచిచ్న సరి కొతత్ పౌషిట్కాహారాలు, దార్వకాలు, బిసక్టుల్...ఒకటేమిటి నా నెలవారీ 
భోజనం ఖరుచ్లో సగం పైగా సదరు యోడా వారి కే కేటాయించి కాలం వెళళ్బుచుస్తునాన్ను. అంతే కాదు, నా విషయానికి వసేత్ ఎపుప్డైనా 
ఒంటోల్ బాగా లేక పొతే డాకట్ర దగగ్రకి వెళాత్ను కానీ, మా యోడాని మటుకు నెల తపప్కుండా ..అంటే అది కాదు...అలా నెల తపప్కుండా 
కతిత్రింపు ఏరాప్టుల్ ఎపుప్డో జరిగిపోయాయి....పర్తీ నెలా ఆరోగయ్ పరీక్షల కోసం ఆసుపతిర్కి తీసుకెళిళ్ ఆ బిలుల్ చెలిల్ంచ లేక గూబ 
వాయించుకుని వసూత్ ఉంటాను. దానికి పర్ధాన కారణం ఈ యోడా నాకు పుతర్ సమానుడు అని నేను ఎంత వాపోయినా ఆ ఆసుపతిర్ వాళుళ్  
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యోడా బిలుల్ల చెలిల్ంపులకి నాకునన్ ఫేమిలీ మెడికల ఇనూస్య్రెనస్ ని వాడుకోనివవ్క పోవడమే కాక పర్తీ నెలా ననున్ చూడగానే చూసి వెనకిక్ 
తిరిగి నవువ్కుంటునాన్రు. అలా అని పెంపుడు జంతువులకి వేరే ఇనూస్య్రెనస్ ఉందా అంటే అదీ లేదు. అంతా మన జేబులో చిలేల్.  

ఇక....అలా అంటే వారి గొపప్ మనసులు గాయ పడతాయి కానీ ఇకక్డ అమెరికాలో ఈ పెంపుడు జంతువుల ఆసుపతుర్లకీ, పవితర్ 
భారత దేశంలో కొనిన్ కారొప్రేట ఆసుపతుర్లకీ చాలా పోలికలే ఉనాన్యి. మొదటిది రెండు చోటాల్ డాకట్రుల్ తెలల్ కోటుల్, సెట్తసోక్ప లు వేసుకునే 
ఉంటారు. మనం ఆయా ఆసుపతుర్ల లోపల అడుగు పెటట్గానే గుపుప్మని వేసే సుగంధం కూడా ఒక లాంటిదే. ...నిజానికి అది సుగంధం 
కాదు లెండి. పాకిసాత్న వాడి వంటింటోల్కి వెళళ్గానే వేసే మసాలా వాసన 
లాంటిదే. మీకు నమమ్కం కలగడానికి నేను మొదటిసారి మా యోడాని 
ఆసుపతిర్కి తీసుకెళిళ్నపప్టి ఫోటో ఒకటి ఇకక్డ జతపరిచాను. 
చెపొప్దూద్, నేను అపుప్డెపుప్డో హైదరాబాద వెళిళ్నపుప్డు చూడడానికి 
వెళిళ్న ఒక కారొప్రేట ఆసుపతిర్ లాగానే ఉంది. తేడా అలాల్ అకక్డ 
లాబీలో పేషెంటస్ తాలుకు బంధువుల అరుపులూ, ఘాటిట్గా 
మాటాల్డుకోవడాలూ వినాన్ను. ఇకక్డ లాబీలో నిశస్బద్ంగా పని 
చేసుకుంటునన్ ఇదద్రు, ముగుగ్రు ఆడంగులూ, ఎకక్డో లోపలి నుంచి 
పిలుల్ల, కుకక్ల మావ, మావ లూ, భొయ, భొయ లూ మాతర్మే వినపడాడ్యి. ఇక అమెరికాలో మనుషుల కోసం చాలా ఆసుపతుర్లే ఉనాన్, 
జంతువుల కోసం పర్తీ పేట లోనూ...అవును పర్తీ చినాన్, పెదాద్ నగరాలలోనూ పర్తీ పేటకి కనీసం ఒకటైనా ఉంటుంది.     

అసలు ఇదంతా ఇపుప్డు ఎందుకు జాఞ్పకం వచిచ్ందీ అంటే...పర్తీ ఏడూ మారచ్, 
ఏపిర్ల అంటే వసంత ఋతువులో మా టెకస్స లో బూల్ బానెట అనే మా రాషట్ర పుషప్ం 
విరబూసుత్ంది. అది గడిడ్ పువువ్. అంచేత రాషట్రం అంతా రోడల్కి అటూ, ఇటూనూ, ఎకరాల 
కొదీద్ విసీత్రాణ్లలోనూ ఆ బూల్ బానెట పువువ్లు కొనిన్ చోటాల్, దానికి తోడుగా నారింజ రంగు 
గడిడ్ పువువ్లూ, పసుపు పువువ్లతో కనుల పండుగ గా ఉంటుంది. చాలా మంది పర్తీ 
వారంతంలోనూ కుటుంబంతో సహా పలెల్టూళల్లో ఉనన్ 
వేల ఎకరాల టెకస్స “రాంచ”ల కి వెళిళ్ ఫోటోలు 
తీసుకుంటారు. మొనన్నే ఏడాది దాటిన మా 

మనవరాలికి ఇదే మొదటి వసంత ఋతువు కాబటిట్ ఆనవాయితీ పర్కారం మా అమామ్యిలు ఇదద్రూ 
డాలస దగగ్ర ఉనన్ అలాంటి పువువ్ల పొలాలకి వెళాళ్రు. తగుదునమామ్ అని యోడా కూడా వెళిళ్ంది. 
కాసేస్పు ఆ నలుగురూ ఆటా, పాటలూ, ఫొటోలతో బాగానే అమెరికులాసా చేశారు కానీ అపుప్డే కొంప 
ములిగింది.  

ఏమయిందో తెలియదు కానీ యోడా హఠాతుత్గా మొహం వేళాళ్డేసి, కళుళ్ తిరిగి పడిపోయింది. 
పాపం మా అమామ్యిలు కంగారు పడి దగగ్రలో ఉనన్ పెంపుడు జంతువుల ఆసుపతిర్ కి హడావుడిగా 
తీసుకెళల్ గానే, పలెల్టూరు కదా..అంచేత వాళుళ్ ఏవో ఆయురేవ్దం మందులు లాంటివి వేసి “అరజ్ంటుగా 
ఎమరెజ్నీస్ ఆసుపతిర్కి” తీసుకెళళ్మని చెపాప్రు. అంటే మనకి సరదాగా గుండె పోటు వచిచ్ంది అనుకోండి. పకిక్ంటోల్ ఉనన్ డాకట్ర దగగ్రకి 
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తీసుకెళాత్రు కదా! ఆయన తన చేతనైనదేదో చేసి హైదరాబాద లో పెదాద్సుపతిర్కి, అంటే ఈ రోజులోల్ కారొప్రేట ఆసుపతిర్కి వెళళ్మని చెపాత్డు 
కదా! అలాగే అనమాట. చెపొప్దూద్, కుకక్ పిలల్లకి కూడా ఎమరెజ్నీస్ ఆసుపతుర్లు ఉంటాయి అని యోడాకి యజమాని అయిన మా అమామ్యికి 
కూడా తెలియదు. అమెరికాలో కాదేదీ ఎమరెజ్నీస్కి అనరహ్ం అని ఇపుప్డు నాకు అరథ్ం అయింది..  

ఏమైతేనేం, మొతాత్నికి యోడాని యమా సీప్డు లో రోజుకి 24 గంటలూ పని చేసే ఆ ఆతయ్యిక ఆసుపతిర్కి తీసుకెళల్గానే అకక్డి 
డాకట్ర దానిన్ ఐసీయు లో పెటిట్, ఆకిస్జన, ఐవీ తదితర అతయ్వసరమైన చికితస్లు చేశాడు. అలా ఒక రోజు ఐసీయు లో పూరిత్ చికితస్ అందగానే 
మా యోడా కోమా నుంచి కోలుకుని మామూలు కుకక్ పిలల్ అయి తోక జాడించడం మొదలు పెటిట్ంది. మా అమామ్యి అది వాటాస్ప వీడియో 
లో చూపించినపుప్డు  ఒక చినన్ బొచుచ్ కుకక్ పిలల్ తోక జోరుగా ఊపినపుప్డు నాకు అంత సంతోషం 
కలుగుతుంది అని ఈ జనమ్ లో ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. మొతాత్నికి మా యోడా పెదద్ గండం నుంచి 
బయట పడింది, ఇంతకీ ఆ పార్ణ గండానికి కారణం బహుశా ఆ బూల్ బానెటస్ అంటే ఎలరీజ్యో, లేక 
ఏదైనా ఆ గడిడ్లో ఉనన్ విష పురుగు కుటట్డమో అయి ఉంటుంది అని ఆ డాకట్ర అభిపార్యం.  

మా అమామ్యి ధరమ్మా అని ఇపుప్డే ఆయన అభిపార్యమూ మరియు ఆయన చేసిన 
ఎమరెజ్నీస్ చికితస్ వలన నా కెర్డిట కారుడ్ బిలుల్లో జరిగిన వేల కొదీద్ డాలరల్ డేమేజీ ఎంతో ఇపుప్డే 
చూశాను. చూడగానే నా గుండెలో ఎకక్డో కలుకుక్మంది. నా మొహం లో హఠాతుత్గా కళ 
తగిగ్పోవడం, కళుళ్ తేలిపోవడం చూడగానే మా కీవ్న వికోట్రియా 911 ని పిలిచేసి “అరజ్ంట...వెంటనే 
ఏంబుయ్లెనస్ పంపించండి. అదే మా యోడాకి ..అంటే మా కుకిక్ హారట్ ఎటాక వచిచ్ంది, దాని బిలుల్ 
చూడగానే ...అదే మా బొచుచ్ కుకక్కి గుండె...మా అడెర్స కావాలా? ”అని ఆ 911 అమామ్యికి 
విషయం చెపూత్నే ఉండగానే .....పోలోమని సైరన మోగుతూ, ఎరుపూ, నీలం రంగులతో మా ఇంటి 
ముందు ఏంబుయ్లెనస్ ఆగింది. ఈ లోగా నేను కోలుకుని ఎవరా అని నేను తలుపు తీయగానే హడావుడిగా తెలల్ కోటుల్ వేసుకునన్ ఒక కురార్డు, 
ఒక కురర్ది “ఎకక్డ, మీ యోడా ఎకక్డ?” అని చుటూట్ చూడడం మొదలు పెటాట్రు. మరి యోడా డాలస లో ఉంది కదా. అంచేత నాకు నాకు 
ఏమీ అరధ్ం కాక వెరిర్ మొహం పెటట్గానే “ఇపుప్డే ఈ ఇంటోల్ ఓ బొచుచ్ కుకక్ కి గుండెలోల్ కులుకుక్మంది అని ఫోన వచిచ్ంది. మేం పెంపుడు 
జంతువుల ఏంబుయ్లెనస్ టెకీన్షియనల్ం. ముందు తోక ఆడిసోత్ందో లేదో చూడాలి. వేర ఇస దట డాగ?” అనాన్డు కురార్డు. మా కీవ్న వికోట్రియా 
నాకేసి వేలు చూబెటట్బోయి గబుకుక్న చేతులు కిందకి దింపేసుకుంది.      
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