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‘అదే’ కధలు

ముందు మాట – అమెరికా వచిచ్న భారతీయులిన్ ‘దే ’లంటారని,

రి ౖ దె నందిన జీ తాలో
ల్ జరిగే అనేకానేక షయాలతో

అమెరికా దే య కథలు అనే పేరుతో ఈ వరస కథలు మొదలుపెటా
ట్ ను, గౌరవం కోసం ‘య’ అనేది చేరిచ్. ఇందులో
త్ గా కాకపోయినా చాలా మటుకుక్ అనీన్ స కపోల కలప్నలు – ఇలా జరిగి ఉండొచచ్ని ఊ ంచి
చరిచ్ంచిన సమసయ్లు పూరి
రా న . కొనిన్ ఇలా జరిగినటు
ట్ ఇంటరెన్ట్ మీదా,

త్ రల్లోనూ చది న . అ

మీకు కానీ మీకు తెలు నన్ ళళ్కి కానీ

త్ గా కాకతాళీయం/యాదృచిఛ్కం మాత
జరిగితే అది పూరి
ర్ మే. సరదాకి రా న ఈ కథలు
మాత
ర్ మే. చాలామటుకు న
లేదు.

వచిచ్నా కొనిన్ కధలో
ల్ ఏడుపుకూడా రా చుచ్. ఆ న

నోదంగా చదు కోవడానికి

లకీ, బాధలకీ, దుఃఖాలకీ నా బాధయ్త

నోటి ముందు కూడు
ఇండియాలో రిజరేవ్షనుల్ ఉనన్టేట్ అమెరికాలో కూడా ఉనాన్యి కానీ అవి బయటకి కనిపించవు. అవి దేశీ ఇంటోల్ మాతర్ం తూ.చ
తపప్కుండా జరిగిపోతూ ఉంటాయ. ఇది నమమ్శకయ్ంగా లేకపోతే ఓ సారి వెనకిక్ చూసుకోండి.
యూనివరిస్టీలో చదువుకునేటపుప్డు మీరు ఒకరిదద్రి రూమేమ్టస్ తో ఉండేవారా? ఎపుప్డైనా కారునన్ ఓ సీనియర కురార్డు
మిమమ్లన్ందరీన్ షాపింగ కో, సినిమాకో తీసుకెళేత్ దారిలో ఏ టాకో జాయింట లోనో మెక డొనాలడ్ లోనో ఆగి చినన్పాటి ఫలహారమో, లంచ,
లేకపోతే ఇండియన రెసాట్రెంట లో భోజనం అదీ కాకపోతే మరోచోట పిజాజ్ అదే ఆల యూ కెన ఈట అనే చోట ఆగి తినాన్రా? అకక్డ ఎంత
సంతోషం, మనకి నచిచ్నవి పేల్ట లో పెటుట్కుని తినన్ంత తినేసి మిగతాది పారేసినా ఎవడూ అడగడు. దీనికి మీరు పెటుట్కునన్ పేరు సేవ్చఛ్.
అయితే మీకు చదువైపోయి పటాట్భిషేకం అయేయ్క ఏమైంది? మొదటోల్ పిజాజ్ మీద మష రూమ టాపింగ, కింద మామూలు బాటమింగ
అమమ్గారికి ఏమాతర్ం నచచ్కపోయినా మీరు తెపిప్ంచారని ఆవిడ తినాన్రు ఒకటెర్ండు సారుల్. ఆ తరావ్త ఆవిడ తెలుసుకునన్ విషయాల
పర్కారం, మష రూం టాపింగ ని గీర్న ఆలివస్, గీర్న పెపప్రస్ లాంటివి ఆకర్మించాయి – వాటికంటే బాల్క ఆలివస్, పైనాపిల మీకు ఇషట్ం అని
తెలిసినా సరే. పోనీ పిజాజ్ బాటమింగస్ మారుప్ ఉండదనుకునాన్రు మీరు కానీ అందులోనూ ఉరమరగా మారుప్లొచాచ్యి. గారిల్క అయితే
మంచిదిట వంటికి. అలా మీరు “కుటుంబం కోసం” కొనిన్ వదులుకునాన్రు – ఆ, కడుపు నిండడానికి ఏదో ఒకటిలే అనుకుంటూ, అవునా
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కాదా? మామూలు టాకో సాథ్నం ఇపుప్డు టాకో సలాడ ఆకర్మించింది. అలా మీకు వేరేది తినాలని ఉనాన్, పసుత్ ఉండాలిస్ వసుత్ందేమోనని
నచచ్ని పిజాజ్ ఒకక్ సల్యిస తో సరిపెటుట్కుని ‘అబేబ్ నాకు ఆకలి లేదు’ అనడం నేరుచ్కునాన్రు. రాముడు మంచి బాలుడు; ఎవవ్రితోనో
దెబబ్లాడడు. అందమైన అబదధ్ములు ఆడును.
తొందరోల్ మీకు ఒకరిదద్రు మహారాజులో, మహారాణీలో లేకపోతే వీళల్లో ఓ కాంబినేషన పుటుట్కొచాచ్రు. మహారాజు, మహారాణి అని
ఎందుకనడం అంటే వాళల్ని ఎతుత్కుని పెంచేటపుప్డు, కాళుళ్ చాపితే సాకస్, బూటుల్ వేసి బయటకెళల్డానికి కారోల్ కూరోచ్పెటేట్టపుప్డూ, ఏమాతర్ం
తేడా వచిచ్నా మీరెంత అరెజ్ంట పని మీద వెళుతునాన్, వెంఠనే కారు ఆపి వాళల్ అవసరాలు చూసారుగా అందుకే. అలా రాజా రాణీలకి పదీ
పదకొండేళుళ్ వచేచ్వరకూ భుజాలమీద వేసుకు తిపిప్ ఇటు యూనివరస్ల సూట్డియోనుంచి అటు డిసీన్లాండ దాకా తిపాప్రు అవనీన్ చూసి
వాళుళ్ ఆనందిసాత్రని. అయితే ఓ సారి డిసీన్లోకి వెళాళ్క అకక్డ మీరు రాజా/రాణీలని బండిలో పెటిట్ చుటూట్ చూపించారా లేకపోతే వారికి
డయాపర మారచ్డానికీ, ఎండ తగలకుండా నీడలో ఉంచి వేయి కళుళ్ పెటుట్కుని చూసేత్ వాళుళ్ హాయిగా బజుజ్నాన్రా? అకక్డ పోనీ ఏదైనా
తిందామనుకుంటే మన ఇండియనస్ తినేదేమీ కనపడదు కనక మెక డొనాలడ్ లో వేయించిన దుంప ముకక్లోత్ సరిపెటుట్కోవాలిస్ వచిచ్ంది.
ఏదైమైనా మీరు మళీళ్ “కుటుంబం” కోసం కషట్పడాడ్రు. ఆ రోజు ఏం తినాన్ తినకపోయినా డిసీన్ జనం లోంచి ఏ మాతర్ం దెబబ్లు
తగిలించుకోకుండా, రాజూ, రాణీ తపిప్పోకుండా బయటపడినందుకు, ఆ తరావ్త అరధ్రాతోర్ అపరాతోర్ ఎకక్డా కారుకి ఏకిస్డెంట కాకుండా
డైరవ చేసుకుని వెనకిక్ వచిచ్నందుకు మీకు సంతోషం. పోదురూ బడాయి, ఆమాతర్ం ఎవరు చేయరు, ఇండియాలో మాతర్ం మీ నానన్గారు,
మిమమ్లిన్ సైకిల మీద కూరోచ్బెటుట్కుని కూరల్ సంతకి తీసుకెళిళ్నపుప్డూ, ఎగిజ్బిషన చూపించడం లోనూ మీకు చేయలేదా ఏమిటి?
ఉతత్రోతత్రా ఇంటోల్ ఎపుప్డైనా మీకో పెసరటోట్, మసాలా దోశ లాంటిదో తినాలంటే ఎవరికి తీరిక అది చేయడానికి? మహా అయితే
మైసూర వుడ లాండస్ అనే చోటో, ఉడిపి లాంటి రెసాట్రెంట లోనో తినడం బెటర. ఇంటోల్ అవనీన్ చేసూత్ కూరుచ్ంటే ఫేసు బుకుక్, వెబ సైటూల్,
టివ్టట్రూ చూడడ్ం ఎలా, ఇంటోల్ ఆ పెసరటుట్, ఉలిల్పాయ, ఆయిల వాసన అదీ పోవడం ఎలా? మీకు నచిచ్నది మీరు చేయగలుగుతునాన్రు,
కనీసం హోటలోల్ అయినా; అమెరికావాడు చెపప్లేదుటండీ కుటుంబ సౌఖయ్ం, ధన ధానయ్ వృదిధ్ం అంటూ? గూటేల్ పర్శన్లు వేయకండి. హిందూ
మంతార్లైనా సరే శంఖువులో పోసేత్కానీ తీరధ్ంకానటూట్ అమెరికావాడు చెపేత్ కానీ అది మన తలకెకక్దు కదా?
ఈ లోపున మహారాణి, రాజు పెదద్వాళల్వుతుంటే పిజాజ్ ఆరడ్ర మీ చేతులోల్ంచి జారిపోయింది. ఇపుప్డు రాతిర్ అనన్ం తిందామనుకునే
లోపులే రాణీగారు ఆలర్డీ ఒక చైనీస జాయింట నుంచి ఆరడ్ర చేసేసారు. అదే మీరు తినగలిగేదే లెండి – వెజిటేబిల రైస అని. అది మీకిషట్ం
అని ఓ సారెపుప్డో చెపాప్రుగా? అందులో ఉపుప్ ఎకుక్వైపోయి ఇపప్టికి నలభై ఐదేళొళ్చిచ్న మీకు బల్డ పెర్షర పెరిగిపోతుందని తెలిస్నా
తినాన్రు మరి రాణీగారు “మీ గురించి మాతర్మే” వేరేగా ఆరడ్ర చేసినందుకు సంతోషపడిపోయి. తరావ్త మరోరోజు రాజాగారికి పిజాజ్
తినాలనిపించింది. మామా జానీ అనేచోట మన ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఆరడ్ర చేదాద్ం, వాళుళ్ నా బల్డ పెర్షర అదీ దృషిట్లో పెటుట్కుని చేసాత్రు అని
మీరెంతగానో చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేశారు. కానీ అమమ్గారు, రాణీ గారు, రాజు గారు మిమమ్లిన్ – పనికిరాని బేవారస్ గా చూసేత్ – దానికి
తల ఒగిగ్ వాళళ్కి ఇషట్ం అయిన పిజాజ్ హట లోంచే ఆరడ్ర ఇచాచ్రు. ఆ ఆరడ్ర చేసినవి తినకపోతే డబుబ్లు దండగ అనేదొకటీ, ఇంటోల్
మరొకటేదీ వండరు ఇంక ఆ పూటకి పసుత్ండాలనేది మరొకటీ గురుత్ంచుకుని ఆ “పెటిట్న” ముకక్లు తింటూంటే బల్డ సుగర పెరిగింది, తరావ్త
రోజు ఒంటోల్ బాగోలేక ఆఫీసుకు శెలవు పెటాట్రు కూడా.
మరికొనిన్ ఏళొళ్చాచ్క డాకట్ర చెపిప్నదాని పర్కారం ఇంక ఎండు గడేడ్ గతి. “ఏది పడితే అది” తినడం కుదరదు. నచిచ్నది తినడం
అసలు కుదరదు. ఒకానొకపుప్డు సూట్డెంట జీవితంలో “ఇషట్ం వచిచ్నది” తినాన్రంటే అపుప్డు మీకు పటాట్భిషేకం కాలేదు, మీరో సేవ్చాఛ్ జీవి;
అపుప్డు మీకు ఇరవై రెండేళుళ్ మాతర్మే. ఇపుప్డు “పెటిట్నది” తినాలి అది ఎండు గడిడ్ అయినా, టమోటా సాస కలిపిన పచచ్గడిడ్ అయినా.
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‘అదే’ కధలు

లేకపోతే పంచదార వేసుకోకుండా ఓ గాల్సు పాలు, డాకట్ర ఇచిచ్న మందూ, తినగలిగితే ఓ అరిట్పండూ. అలా నోరుకటేట్సుకోవాలిస్న రోజులు
వసూత్నే ఉనన్యి ఇనాన్ళళ్ బటీట్ను. అలా రావడం మీరు గమనించారా లేదా అనేది వేరే విషయం.
ఆగండాగండి రిజరేవ్షన ల గురించి కదూ చెపుప్కోవడం మొదలుపెటాట్ం? రెండోసారి పుటిట్న చినన్ వయసుస్ మహారాణీ/రాజూ
షెడూయ్ల టైరబ వారు, వారిది మొదటి విడత. వారికివావ్లిస్నవి వారిచేచ్సాక మొదటి సారి పుటిట్న రాజూ/రాణీ షెడూయ్ల కేసట్ వారు. వారిది
రెండో విడత. అవిపోతే మిగిలిన దాంటోల్ అమమ్గారిది బాక వారడ్ కేసట్. ఆవిడది మూడో విడత. వీళళ్ అవసరాలు తీ(రాచ్)రాక మిగిలినవి
ఫారావ్రడ్ కేసట్ వారికి వసైత్. అదీ వాళుళ్ చేయి విదిలించాక. వాళళ్ మూడ బటీట్, అవసరాల బటీట్ ఆ విదిలించడం అనేది ఆధారపడుతుంది. ఐ ఐ
టి లో సీటు దగిగ్రున్ంచీ మీరెపుప్డూ ఫారావ్రడ్ కేసట్ లోనే నెగుగ్తూ వసుత్నాన్రు. రాముడు మంచి బాలుడు; ఎవవ్రితోనో దెబబ్లాడడు. అందరినీ
బాగా చూసుకొనును. మీరు అమెరికా వాడు చెపిప్నటూట్, కుటుంబం కోసం ఏదైనా చేయగలరు, చేసారు, చేసాత్రు కూడా. మీది యమా టేసుట్.
మీరు ఎంత తెలివైన వాళళ్ండీ!

ౖ నా పెళె
ౖ ళ్యాయ్క నోరు మూ కుని “పెటి
నీతిః రాముడు ఎంతమంచి బాలుడె
ట్ నది తినడం” నేరుచ్కోకపోతే పత్ .
Post your comments
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