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అమెరికాని దరాజ్గా చూడాలి అంటే కారులో తిరగాలి. అమెరికాని దగగ్రగా చూసూత్, పర్కృతిని ఆసావ్దించాలి అంటే నడుసూత్ తిరగాలి.
అయితే నిజమైన అమెరికా జీవనానిన్ చూడాలంటే సిటీబసోస్, లోకల టైరనో ఎకాక్లి. అకక్డ సాఫేట్వ్ర ఉదోయ్గీ, సూపరమారెక్ట కల్రూక్ పకక్పకక్నే కలిసి
వెళాత్రు. ఎనోన్ మనసత్తాత్వ్లనీ, జాతులనీ చూడొచుచ్. వారిలోని మనిషిని పలకరించొచుచ్. కొనిన్ సారుల్ జీవితసతాయ్లనీ తెలుసుకోవచుచ్, నేను నేరుచ్కునన్టుట్!
అపప్టికి నేను అమెరికా వచిచ్ ఏడాదైంది. కాలిఫోరిన్యా జీవితానికీ, ఏడాది పొడుగునా మెరిసే ఎండకీ, శాండియాగో అనే మా
ఊరిలోని సముదర్పు సౌందరాయ్నికీ అలవాటుపడాడ్ను. రోజూ సొంత కారులో ఆఫీసుకి వెళిళ్రావడమూ అలవాటైంది. మొదటోల్ అది హాయి అనిపించినా కొదిద్
నెలలోల్నే అదో రొటీన అయియ్ విసుగుపుటిట్ంది. సరే! మా ఊరోల్ని సిటీబసోల్ ఆఫీసుకి వెళాద్మని నిశచ్యించుకునాన్ను. "గీర్న ఇనీషియేటివ" పేరు మీద ఇలా
సొంతకారల్లో కాక కార-పూల, పబిల్క టార్నోస్ప్రట్ లో వెళేళ్ వాళళ్కి మా కంపెనీ వాళుళ్ కొంత సబిస్డీ ఇసాత్రు కూడా. ఇలా నేను లాభం పొందుతూ, భూమికీ
భారం తగిగ్సూత్, డైరవింగ గోల లేకుండా హాయిగా రిలాకస్ అవుతూ ఆఫీసుకి వెళళ్డం మొదలెటాట్ను.
మొదటిరోజు సాయంతర్ం ఆఫీస నుంచి ఇంటికి బసెస్కాక్ను. కిటికీ సీట దొరికింది. కూరుచ్ని అందమైన శాండియాగో నగరానిన్
చూసుత్నాన్ను. రోజూ అదే దారిలో వసుత్నాన్ ఎపుప్డూ గమనించని బిలిడ్ంగులూ, చెటూల్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను, ఇనాన్ళుళ్ ఎలా గమనించలేదా అని.
ఒకలాగ చూడడానికి అలవాటుపడడ్ కళుళ్ సరికొతత్గా చూడడానికి కొతత్ అనుభవాలు కావాలేమో!
అలా నేను హాయిగా పర్యాణానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఉండగా బస ఒక సాట్పులో ఆగింది. అకక్డ ఒక ఆఫిర్కన అమెరికన వైట చేసుత్నాన్డు.
చాలా మంది ఆఫిర్కన అమెరికనల్ లానే అతనూ ఎతుత్గా బలంగా ఉనాన్డు. ఏడాది అమెరికా జీవితంలో చాలా మంది ఆఫిర్కన అమెరికనస్ తారసపడాడ్,
పలకరింపులే తపప్ ఎవరితోనూ పెదద్గా పరిచయాలూ సేన్హాలూ లేవు. అతని వాలకం చూసేత్ మటుకు ఏదో భయం వేసింది!
భయం! అవును, భయం! నేను అమెరికా వచేచ్ముందు చాలా మంది భయపెటాట్రు.
“రాతిర్ వేళలోల్ బైట తిరగడం అమెరికాలో సేఫ కాదుట! జేబులో డబుబ్లు ఎకుక్వ పెటుట్కోకు. అకక్డ నలల్వాళుళ్ గన తో బెదిరించి
దొంగతనాలు చేసాత్రట్, జాగర్తత్” అని నానన్ పదే పదే చెపాప్రు.
“లేదు, శాండియాగో లో అలాంటి గొడవలు లేవు!” అని నేను సరిద్చెపాప్ను.
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అయితే నేను వచేచ్ముందే శాండియాగో లో మా కొలీగ ఒకరు రాతిర్ ఆఫీస నుంచి హోటల కి వెళుతూ ఉంటే ఒక ఆఫిర్కన అమెరికన
గన తో బెదిరించి లాయ్ప టాప ఎతుత్కెళాళ్డని తెలిసింది. మొదటిసారిగా కొంచెం భయం వేసింది! శాండియాగో ఎయిర పోరట్ లో దిగాక కాయ్బ డైరవర ఒక
అఫిర్కన అమెరికనే వచాచ్డు. నేను సందేహిసూత్నే కాయ్బ ఎకాక్ను. హోటల కి చేరే వరకూ భయపడుతూనే ఉనాన్ను! తరావ్త తరావ్త ఆఫిర్కన అమెరికనల్ను
చూడడానికీ, వాళళ్తో సంభాషణకీ అలవాటుపడాడ్ను. బెరుకు పోయింది. కానీ ఆ రోజు ఎందుకో మళీళ్ అదే భయం! బసుస్లోల్ ఎలాంటి వాళుళ్ ఎకుక్తారో
ఎవరికి తెలుసు?
అతను బసెస్కిక్ నేను కూరుచ్నన్ వైపుకే వసుత్నాన్డు. నా పకక్ సీటు ఖాళీగానే ఉంది, నా వెనుక సీటల్లోనూ ఖాళీలు ఉనాన్యి. “అతను
నా పకక్న కాకుండా వెనుక కూరుచ్ంటే బావుణుణ్!” అంది నా మనసు! నాకే ఆశచ్రయ్ం కలిగింది దాని ఆలోచనకి! “అలా అనుకోకూడదు, తపుప్!” అని
దానికి బుదిధ్ చెపాప్ను. అయినా అతను ననున్ దాటి వెళుతునన్పుప్డు నా మనసు “హమమ్యయ్!” అనుకోవడం వినిపించింది! ఇంతలోనే ఏమనుకునాన్డో
ఏమో అతను ఒకక్సారిగా ఆగి, వెనకిక్ తిరిగి, నా పకక్నే వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు! నా మనసు మూలిగింది! నేను మాతర్ం అతనికేసి తిరిగి మరాయ్దగా ఓ
చిరునవువ్ చిందించాను. అతనూ నవువ్తో బదులిచాచ్డు. ఇంకో పది నిమిషాలోల్ నా సాట్ప రావడంతో నేను దిగిపోయాను. మా మధయ్ మాటలు ఏవీ లేవు ఆ
రోజు.
2
బసుస్ దిగిన వెంటనే నేనీ సంఘటనని ఇటేట్ మరిచ్పోయాను. చాలా రోజూవారీ సంఘటనలు లానే ఇదీ నా మనసుస్పై ముదర్
వెయయ్లేదు. పకక్రోజు సాయంతర్ం ఆఫీసు నుంచి బసుస్లో ఇంటికి వెళుతునన్పుప్డూ నాకు గురుత్రాలేదు. అదే సాట్పులో అతనిన్ మళీళ్ చూసినపుప్డు
మాతర్మే నాకు ముందు రోజు జరిగిన సంఘటన గురొత్చిచ్ంది. నాలాగే అతనూ అదే టైముకు రోజూ ఇంటికి వెళుతునన్టుట్ ఉనాన్డు. ఆ రూట లో అది
ఆఖరి బసుస్. అందుకే ఎంత వరక్ ఉనాన్, ఆఫీస నుంచి ఆ టైముకి బైటపడతాను. బసుస్లో రావడం వలల్ కలిగే ఒక పర్యోజనం ఇది! కారులో వచుచ్ంటే
రాతిర్ తొమిమ్ది వరకూ ఆఫీసులోనే ఉండాలిస్ వచేచ్ది!
అదేంటో ఈ రోజూ అతను వచిచ్ నా పకక్నే కూరుచ్నాన్డు, చుటుట్పకక్ల ఇంకా ఖాళీలు ఉనాన్! నేనూ ముందు రోజులానే ఓ చిరునవువ్
పడేశాను. కానీ అతను కూరుచ్నన్ వెంటనే నాతో అనన్ మాటలు ననున్ షాక కి గురిచేశాయి.
“Do you have a problem with me, man? You seem to be moving away when I sit!”
అంటే ఎంత చిరునవువ్ మొహాన పులుముకుని అతనిన్ ఆహావ్నించినా, నా శరీరం నాకు తెలియకుండానే అతనికి దూరంగా జరిగిందా?
మొహాన నవువ్ను దాటి, పెదాల మాటను దాటి, మంచిని తెలిపే బుదిధ్ని దాటి ఎకక్డో మనసు లోతులోల్ ఉనన్ భావానిన్ నా “బాడీ లాంగేవ్జ” చెపేప్సిందా?
ఈ నా పర్వరత్నని అతను రేసిజం అనుకునాన్డా? లేక నేను నిజంగా….రేసిసుట్నా?
రేసిసట్! రేసిసట్! రేసిసట్! లోలో ఏదో గొంతు బిగగ్రగా వినిపిసూత్ నాలో కలోల్లానిన్ నింపింది. ఎలాగో తేరుకుని “No! No! No! I was just giving room to you” అనాన్ను.
అతను “ఓకె” అనన్టుట్ చూశాడు. నాకు ఇంకా ఏమి మాటాల్డాలో తెలియలేదు. చాలా సిగుగ్పడాడ్ను. నాకు తెలియకుండానే అతనితో
అమరాయ్దగా పర్వరిత్ంచాననన్ బాధ ఒక పకాక్, నాలోనూ రేసిజం ఉందేమోననన్ అనుమానం మరో పకక్ ననున్ అతలాకుతలం చేశాయి. ఇంక మాటలెలా
వసాత్యి?
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ఇంటికి చేరాక శీర్మతి చిరునవువ్తో పలకరించినా, ఆరేళళ్ కూతురు “డాడీ!” అంటూ వచిచ్ పేర్మగా హతుత్కునాన్ నేను ముభావంగానే
సప్ందించాను. ఆ రోజు తొందరగా భోజనం ముగించి నిదర్కి ఉపకర్మించాను. కళుళ్ మూసుకుని నిదర్లోకి జారుకుంటే కళళ్ ముందునన్ నిజాలను
తాతాక్లికంగా అయినా మరిచ్పోవచుచ్. అందరూ చేసేది అదేగా!
“అపుప్డే నిదర్పోతునాన్రు ఏమిటి, ఒంటోల్ బావులేదా?” అనన్ శీర్మతి పర్శన్కి
“ఏం లేదు. ఈ రోజు ఆఫీసులో పని ఎకుక్వ ఉంది, అలిసి పోయాను. అంతే!” అని సరిపెటాట్ను.
కానీ నా కూతురు ననన్ంత తేలికగా వదిలిపెటట్లేదు. “డాడీ! సోట్రీ!” అంటూ చెంతకొచిచ్ంది. రోజూ రాతిర్ పడుకునే ముందు
పుసత్కంలోంచి ఓ కథ చదివి వినిపించడం అలవాటు చేశాను మరి!
“ఈ రోజు వదద్మామ్! బజోజ్! రేపు చెపుప్కుందాం!” అనాన్ను.
మా అమామ్యి మొహం చినన్బోయింది.
“నానాన్! కథ చెపుప్!”, ఈ సారి తెలుగులో అడిగింది.
తెలుగులో మాటాల్డమని ఎంత పోరినా ఎపుప్డో కానీ తెలుగులో మాటాల్డని మా అమామ్యి ననున్ మంచి చేసుకోవాలి అనుకునన్పుప్డలాల్
“తెలుగు అసాత్ర్నిన్” నాపై పర్యోగిసుత్ంది. కూతురు అంత జాలిగా తెలుగులో అడిగితే కరిగిపోని నానన్ ఉండడు అమెరికాలో!
లైబెర్రీ నుంచి మేమిదద్రం తెచుచ్కునన్ పుసత్కం ఒకటి తీశాను. అది Dr. Seuss రాసిన “What was I scared of?” అనన్ పుసత్కం.
ఈ Dr. Seuss అనాన్యన అమెరికాలో ఒక సుపర్సిదధ్ పిలల్ల పుసత్క రచయిత. ఆయన రాసిన “The Cat in the Hat” కథ తెలియని పిలల్లు
అమెరికాలో లేరంటే అతిశయోకిత్ కాదు. గొపప్ సృజనాతమ్కతతో, అలరించే బొమమ్లతో, కొంగొతత్ కథనంతో సాగే Dr. Seuss రచనలు నాకూ, మా
అమామ్యికీ చాలా ఇషట్ం. ఆయన రచనలు అనీన్ చదువుదామని లైబెర్రీకి వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఓ Dr. Seuss పుసత్కం తపప్కుండా తెచుచ్కుంటాం!
“What was I scared of?” చాలా ఆసకిత్కరమైన కథ. ఒకడు రాతిర్వేళ బైట నడుసూత్ ఉంటే “లేత ఆకుపచచ్ పేంట” ఒకటి
దూరంగా ఎదురౌతుంది! ఆశచ్రయ్ం! మనిషీ లేడు, తలా కాళూళ్ లేవు! కేవలం పేంట మాతర్మే నడిచొసోత్ంది. ఇదేదో దెయయ్ంలా ఉందని తపుప్కుంటాడు.
అపప్టి నుంచి చాలా రాతిర్ళుళ్ ఈ “లేత ఆకుపచచ్ పేంట” ని చూసూత్ ఉండడం, తపిప్ంచుకుని “బతుకు జీవుడా” అనుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓ
రాతిర్ అనుకోకుండా ఆ “లేత ఆకుపచచ్ పేంట” ని అతి దగగ్రగా ఎదురుకోవాలిస్ వసుత్ంది. అంతే! భయంతో కేకలు వేసి పారిపోబోతాడు. ఇంతలో ఒక
సనన్ని ఏడుపు వినిపిసుత్ంది. తలతిపిప్ చూసేత్ ఆ “లేత ఆకుపచచ్ పేంట” భయంతో వణికిపోతూ ఏడుసోత్ంది! అపుప్డు తెలిసొసుత్ంది - “ఓహో! ఆ “లేత
ఆకుపచచ్ పేంట” కి నేనూ విచితర్ంగా కనిపిసుత్నాన్ననన్ మాట! ఎందుకంటే నేను తనలా లేను కదా! అందుకే నాలాగే తనూ భయపడింది!”. వెంటనే ఆ
“లేత ఆకుపచచ్ పేంట” పకక్కి చేరి చేతులతో పేర్మగా తాకి ఊరట కలిగిసాత్డు. అపప్టి నుంచీ రాతిర్ళుళ్ వాళుళ్ ఎదురైనపుప్డలాల్ ఏ భయం లేకుండా,
చిరునవువ్తో పలకరించుకుంటారు. అదీ కథ!
కథ చెపిప్ మా అమామ్యిని నిదర్పుచుచ్తూ ఉండగా ఒకక్సారిగా ఆ కథకీ, బసుస్లో సంఘటనకీ చాలా పోలిక ఉందని నాకు
సుఫ్రించింది! మనకంటే భినన్ంగా ఉనన్ వాళళ్ని, మనకి తెలియని వాళళ్ని, చూసినపుప్డు సహజంగానే కొంత భయం, అపనమమ్కం కలుగుతాయి. అయితే
వాళూళ్ మనలాంటి మనుషులే అని గురిత్ంచి, వాళల్లోనూ మనని చూసుకునన్పుప్డు సేన్హవారధులు ఏరప్డతాయి. ఇలా కాక, గిరి గీసుకుని మనలో మనమే
ముడుచుకుపోతూ ఉంటే భయాలూ అపనమమ్కాలూ పెరుగుతాయి. వివక్షకీ దారితీసాత్యి.
ఇలా అనుకోగానే నాకు ఇంకో సంఘటన గురొత్చిచ్ంది. అమెరికా వచిచ్న కొతత్లోల్ ఓ రోజు నేను ఒకక్ణేణ్ కారులో హైవేపై వెళుతూ దారి
తపిప్పోయాను. ఫోన సివ్చ ఆఫ అయిపోవడంతో గూగుల కూడా దారిచూపలేని పరిసిథ్తి. కొతత్గా వచాచ్ను, శాండియాగో నగరం అసలు తెలీదు.
“ఎలాగరా దేవుడా!” అని కంగారుపడాడ్ను. హైవే నుంచి ఎగిజ్ట తీసుకుంటే, ఓ కమూయ్నిటీకి చేరుకునాన్ను. చుటూట్ ఖరీదైన ఇళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. కానీ
రోడుడ్పైన ఒకక్రూ కనబడలేదు దారి అడగడానికి. కారు పకక్కి ఆపి దిగి నడుసుత్నాన్ను ఎవరైనా కనిపిసాత్రేమో అని. ఓ సందులోకి వెళళ్గానే ఒక “వైట”
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నలల్ని మెరుపు!
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ఆవిడ, ఒక చినన్ బాబుతో సైడ వాక పైన నడుసూత్ కనిపించింది. ఆ బాబుకి మూడు నాలుగేళుళ్ ఉంటాయేమో, చాలా ముదుద్గా నడుసుత్నాన్డు. నేను
“హమమ్యయ్!” అనుకుని, పరిగెతుత్కుని ఆమె దగగ్రకి వెళిళ్ “ఎకూస్క్య్జ మీ! మామ!” అనాన్ను. ఆమె ననున్ చూసీ చూడగానే కంగారుపడి, ఆ బాబుని
ఎతుత్కుని పరుగులందుకుంది! నాకు ఆవిడ ఎందుకు పరిగెడుతోందో అరథ్ం కాలేదు. “ఇదేం దేశంరా బాబు! అపరిచితులు “హలో” అంటేనే
ఉలికిక్పడుతునాన్రు. ఇదే ఇండియాలో అయితే పర్తి కిళీళ్ కొటుట్వాడు గూగుల కి తాతలా దారి చెపాత్డు!” అనుకునాన్ను.
ఇపుప్డు ఆలోచిసేత్ నా వాలకం ఆవిడని కంగారు పెటట్డంలో మరీ ఆశచ్రయ్ం లేదనిపించింది. తెలియకపోవడం తెచేచ్ దూరం ఇదేనేమో!
ఆవిడ “వైట”, నేను “బౌర్న” కాబటిట్, ఆవిడ రేసిసట్ అనుకోవాలా? నేను కాకుండా ఇంకో “వైట” వచిచ్ అడిగితే ఆవిడ అలాగే పరిగెతేత్దా? బహుశా
పరిగెతత్కపోవచుచ్! కానీ ననున్ చూసి పారిపోయినంత మాతార్న ఆవిడ రేసిసట్ కాదేమో! ఆవిడని భయపెటిట్ంది నా రంగు కాదు, నా వాలకం కావొచుచ్.
ఆవిడకి ఆ నిమిషాన నేనో భయపెటేట్ “లేత ఆకుపచచ్ రంగు” పేంట ని! బసుస్లో తారసపడిన ఆ ఆఫిర్కన అమెరికన నాకో “లేత ఆకుపచచ్ రంగు పేంట”!
రంగును దాటి, రూపానిన్ దాటి, ఎదుటవునన్ మనిషిలోని మనిషిని చూసినపుప్డు నేనూ మనిషిని. లేకుంటే భయానిన్, దేవ్షానిన్, భీభతాస్నిన్.
నా మనసులోకి నిజాయితీగా తరచి చూసుకుంటే నాలో భయమే తపప్ రేసిజం లేదనిపించింది. ఇది తెలుసుకునాన్క నా మనసు కాసత్
కుదుటపడి నిదర్పటిట్ంది.
4
పకక్రోజు సాయంతర్ం బస ఎకాక్క ఉతాస్హంగా అనిపించింది. అతను ఆ రోజూ అదే బస ఎకాక్లని దేవుణిణ్ మొకుక్కునాన్ను! అతని
సాట్ప దగగ్రౌతునన్కొదీద్ అతను ఉంటాడా లేదా అనన్ టెనష్న పెరిగిపోతోంది. సాట్ప వచిచ్ంది, అతను కనిపించాడు. నా మొహంలో ఆనందం! ఒకక్రోజులో
ఎంత మారుప్! అతను బసెస్కాక్డు. నా పకక్న కూరుచ్ంటాడో లేదో? వచాచ్డు. నా పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. హమమ్యయ్! అతను ననున్ క్షమించినటుట్
భావించాను. ఈసారి నా నవువ్లో ఓ వెచచ్దనం. ఆనందంతో ఉపొప్ంగాను ఏమో, ఈసారి అతను కూరుచ్నన్పుప్డు మా ఇదద్రి భుజాలూ సేన్హంగా
తాకుతూ పలకరించుకునాన్యి.
కొనిన్ సెకనల పాటూ మా ఇదద్రి మధాయ్ ఏ మాటలూ లేవు. అయితే ఈ సారి మా నిశశ్బద్ంలో ఏ “ఇబబ్ందీ” లేదు. నిజానికి మాటలు
అవసరం లేదేమో, మౌనమే బావుందేమో అనిపించింది.
అతనే ముందు మాటాల్డాడు “It is damn hot today, man!” అనాన్డు.
నిజమే! ఎండ మండిపోయింది ఆ రోజు. సాయంకాలం అయినా ఇంకా వేడి పూరిత్గా తగగ్లేదు.
“Yes! But I feel good, very good!” అనాన్ను.
అతను ఒకింత ఆశచ్రయ్ంగా నాకేసి చూశాడు. నా పెదాలపై ఓ చిరునవువ్. దాని అరథ్ం నాకే తెలుసు!
మా మనసు మాటలు విపుప్కుంది ఆ వేళ! ఆ రోజు తరావ్త పర్తీ రోజూ!
***
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