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అమెరికా అమామ్యి

ఉదోయ్గాలకోసం కొందరు, చదు ల కోసం కొందరు, ఇలా

రి

రి కలల ంటపడి చేరుకునే గమయ్ం ఒకటి ఉంది ....అదే అమెరికా!

చినన్తనంలో ఎంతో అబుబ్రంగా, స రాగ్నికి మరోపేరుగా తలచిన దేశం. అకక్డి
ఎంతో గొపప్ రనీ దేశంలో ఎంతటి పేరునన్ గుడి
పిలల్కి ఆవకాయ్ పటట్డానికి

నా పూరణ్ కుంభంతో

లు, వ త్ లు, అకక్డినుంచి వచిచ్న మను లూ, అందరూ

గతం పలికేటంత . .ఐ పీలు అనీ అనుకునే రోజుల నుండీ ... “ఆ వదినా మా

యానికి అమెరికా ళుత్నాన్ను దారోల్ మీ అబాబ్యికి ఏ నా ఇ

లంటే ఇ , ఇచేచ్ వ త్ను” అనే రోజులోల్కి వచేచ్ ము .

దూరం కొదీద్ లువని అంచనా

మనం, ఆ దూరం తగిగ్పోయేసరికీ లువనీ తగిగ్ంచే త్నాన్మేమో?
PPP
పంచంలో అందరూ రెండే రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు. ఒకళుళ్ ఉతత్ములు అయితే మరొకళుళ్ అధములు. ళుళ్ కాకుండా

మరొక రకం ఉంది అదే మధయ్ముల్ అనన్మాట.
రు మా ం అందరి సమసయ్లు నెతిత్న
అమెరికా

సం వచిచ్న కాండిడేట్ ని.

అని లెకక్లు

చుటాట్లని మేనేజ్ చే

చెపిప్న రెండు రకాల

క్ని భూభారానిన్ మో

రి గురించి చరిచ్

త్ ఉంటారు . ళళ్ గురించి ఎవరూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు. కానీ

త్ ఉంటారు. ఆ కేటగిరీలో ఫ ట్ ఉండే ళళ్లో నేనొకదానిన్. ఉదోయ్గం వదిలే భరత్ ంట

సమసయ్ల వలల్ ఇంటోల్ చికుక్కుపోయి , రోజూ నూయ్ లో వచేచ్ అమెరికా
త్, ఒంటి చేతోత్ ఇంటినీ, పిలల్లిన్ మేనేజ్ చే

పారీట్లకి ళేల్ పిలల్ల పు ఈర య్గా, ఇపుప్డే కొతత్గా వచిచ్న

రిని తేలిగాగ్ చూ

రత్లు ని నాకెపుప్డూ ఉదోయ్గం వ త్ందో

త్, ఉదోయ్గాలకి ళేల్ ఆడ రి పు ఆరాధనగా, హడా డిగా కాలేజులకీ

త్, గడు గా ఈ అమెరికా

నిన్ ఈదుతూనన్ ఒక సగటు తెలుగు పిలల్ని.

మబుబ్ల చాటు తొలగిపోతునన్ కొదీద్, కాసత్కాసత్గా బయటపడుతునన్ అంద న దే నిన్ మానపు కిటికీలోంచి ఆనందాతిశయంతో చూ న మొదటి
కష్ణాలు ఎనన్టికీ మరచిపోలేను. చది న చదు

, చే న ఉదోయ్గం దేనివలల్ తేనేం గుగ్, బిడియాలు అనే ఆభరణాలు పాత పోయి పరుయ్తు కత, ఉతా హం

అనే అలంకారాలు మా మే ధరించిన ఈకాలపు అమామ్యిని. ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి బయట పడి అమెరికా గడడ్ నిలబడడ్పుప్డు మొటట్ మొదటగా గమనించిన
మారుప్, మను ల కరు . ఒకక్ నిమిషం ఉకిక్రిబికిక్రి చే న ఒంటరితనం. చినన్ కలవరపాటు. రి న
అలుల్కుని పోయినటుట్ ఉనన్ బంగారు అకష్రాలు . తేరుకుని చూదుద్ను కదా, అరచేతిలో ఉనన్ పా పోరుట్

త్నన్ చలల్టి గాలికి కళళ్లో ఊరిన తడికి అసప్షట్ంగా
"సతయ్మేవ జయతే" అనన్ అకష్రాలు. ను

బిడడ్ , నీకు ఎదురే లేదు అని ఎదో శకిత్ భుజంతటిట్న భావన. అలా పడింది అమెరికా నేల న నా మొదటి అడుగు. ఇకక్డి

త్త జీవనం, ఇనిన్

నా

ఖాల మధయ్

ఉండే క ట్లు, ఉకిక్రిబికిక్రి చే ంత పని లేదా పిచేకిక్ంచేంత ఏకాంతం, చదు కునేందుకు పాటుల్, ఉదోయ్గపు టలు, తలిల్తం ల ఆశలు పిలల్ల ఆశయాలు
ఇలా ఎనోన్

లు. ఈ భా దే గపు రంగులరాటన్ంలో నాతో పాటు కారుకు తయారు అవ ండి మరి..

***

వయ్ర
ధ్ (వృధా) ప
ర్ యాస

వాటాస్ప లో ఈరోజు ఫారవ్రడ్ అయిన వీడియో చూసినపప్టినుండి మనసు మనసులో లేదు. తెలిసీ తెలీకుండా ఎనిన్ ఘోరాలు
చేసుత్నాన్నో అని ఒకటే దిగులు పటుట్కుంది. అమెరికాలో ఆహారపు వయ్రాద్ల గురించిన వీడియో అది. తాజా లెకక్ల పర్కారం సగటున ఒక రోజుకి 150,000
టనున్ల ఆహారం పడేసుత్నాన్మట. అంటే ఇంటికి నాలుగు సంచీల సరుకు తీసుకొసేత్ ఒక సంచీడు సామాను సరాసరి టార్ష కాన లో పడేసినటుట్ లెకక్.
వండకుండా, వాడకుండానే టార్ష కాన లో పడే పండూల్, కూరగాయలు మిగతా తిండి పదారాద్లు కలిపి పర్తి కుటుంబం ఏడాదికి 2000 డాలరుల్ ఏటోల్
పోసుత్నాన్రట. రెండువేల డాలరుల్!!! ... ఏడుకొండలవాడా! అమమ్నీ, నినున్ చూసేటందుకు సగటు తెలుగు కుటుంబం రెండేళల్కోసారి చూసి, చూసి చేసే
ఖరుచ్ అది. వీడియోలో ఆ లెకక్లు, ఆ వేసేట్జి చూసుత్ంటే తల తిరిగిపోయింది. నేను కూడా ఈ అగిగ్కి నావంతుగా ఆజయ్ం పోసుత్నాన్నుగా!
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ఒకక్ నిమిషం చుటూట్ ఇంటోల్ చూదుద్ను కదా, సగం పైగా బాగా మగిగ్పోయిన ఆపిర్కాటుస్, మమమ్లెన్పుప్డు తింటావు అని దీనంగా
చూసుత్నన్ పుచచ్కాయ, దోసకాయ, ఎకిక్ తొకిక్ రోజూ తినాన్ ఇంకా మిగిలే ఉనన్ ఆపిలుస్, నారింజలు. ఫిర్డజ్ లో ముకుక్తూ, మూలుగుతూ ఉనన్
కూరగాయలు. “మాకు ఎపుప్డు విడుదల?” అని ఫీర్జర డోరోల్ కుకిక్ ఉనన్ లెకక్లేననిన్ పధారాథ్లు. దేవుడా! ఊపిరి ఆడటం లేదు నాకు. ఆ వీడియోలో
చూపెటిట్న లెకక్లనీన్ కళళ్ముందు డిసోక్ డానస్ చేసుత్నన్టుట్ ఫీలింగ. ఇంత అనాయ్యంగా బతికేసుత్నాన్నా నేను? ఎందుకింత తిండి సామాను. అచచ్ంగా
తినడానికే బతుకుతునన్టుల్ ఉంది. ముందు ఈయనకి కూడా ఈ వీడియో చూపించాలి. వదుద్ మొరోర్ అంటునాన్, నేను చెయయ్లేను కురోర్ అంటునాన్
వినకుండా ఆఫరోల్ ఉనాన్యనో, డిసౌక్ంట అనో, సీజనోల్ అనో బుటెట్డు సామాను నెతిత్న తెచిచ్ పడేసాత్డు.
ఇంతా చేసి మాదేమనాన్ పెదద్ సంసారమా అంటే అదీ కాదూ. లింగు లింగు మని ఇదద్రం. ఒక చుటట్మా పకక్మా?! ఎంత చేసినా
జానెడు పొటేట్ కదా. పైగా అనిన్టికి ఆరాగ్నిక, కాసుట్కో (పెదద్ హోల సేల షాప) అంటాడు . ఈ కాసుట్కో వాడిని ఏమీ అనలేము, అంత నమమ్కంగా ఇసాత్డు
సామాను. ఏదైనా సరే కళుళ్ మూసుకుని కొనేయొచుచ్. కానీ చికక్లాల్ ఏంటంటే అనిన్ చినన్ సైజు కుంభకరుణ్డి ఫాయ్మిలీకి సరిపోయే మోతాదులోల్ ఉంటాయి.
బెర్డుడ్ కొందామంటే మూరెడేసి పాయ్కెటుల్ రెండు కలిపి ఇసాత్డు, కోడిగుడుల్ హీనపక్షం రెండు డజనల్ నుండీ మొదలు, ఇక పండల్ సంగతి సరే సరి. ఎవరిళళ్లో
చూసినా కాసుట్కో సరుకే. నలుగురితో నారాయణ అనడమే కదా మన పని. “మేము కాసుట్కో పాలే తాగుతాము, అకక్డి వెనన్నే కాచుకుంటాము” అని
ఓ..ఒకటే రాగాలు. మిగతా షాపు ధరలకే ఎకుక్వ సరకు తెచేచ్సుకుంటునాన్మని పొంగిపోవడమే గానీ, అందులో వాడలేక చెతత్ బుటట్ పాలు చేసిన తిండి
విలువ ఏమిటనే ఆలోచనే రాలేదు . ఛి ఛీ ..ఏం తెలివి నాది?
సబుబ్లూ, షాంపూలు అంటే పోనీలే తొందరగా పాడవవ్వు అని ఎనైన్నా కొనచుచ్. దాచుకుని వాడొచుచ్. ఈ తినే వాటిని ఏం చేసుకోము
చెపప్ండి. కొంటే డబాబ్ల లెకక్న, సంచీల లెకక్న కొనాలి. పోనీ ఒకోక్ మారు ఒకోక్ రకం తెచుచ్కుందామంటే, ఒక డబాబ్డు తినేలోపు ఆ డబాబ్లో ఉనన్
దానిపైన మనసు విరిగి విరకిత్ వచేచ్సుత్ంది. "ఇంకోచోట కావలసిననిన్ మాతర్మే తెచుచ్కోవచుచ్ కదా, ఇంత దేశంలో షాపులే లేవా ?" అని అడిగితే నేనేమి
చెపప్లేను. ఒకరు మంచిది అనాన్క, "ద బెసుట్ సరుకోయ" అనాన్క ఇంకో చోటుకి వెళేత్ నేను తెలుగు పిలల్ని ఎలా అవుతాను. అందరూ చేసేదే నేనూ చెయాయ్లి
కదా! లేకపోతే వాళల్కనాన్ నా ఆరోగయ్ం తకుక్వ అయిపొతుందేమో, నేనేదైనా మిస ఐపోతానేమో అనే ఆరాటం. కానీ నా ఈ ఆరాటంతో ఇంత ఆగడం
అయిపోతోందని అనుకోలేదసలు.
చెంబుతో కాసినిన్ నీళుల్ ఎకుక్వగా దిమమ్రించినా, "ఊరికే ఎందుకె అలా కులబోసాత్వు నీళుల్, అలా చేసేత్ లకిష్ నిలుసుత్ందా చేతులోల్!,”
అనేది అమమ్మమ్. ఇంటోల్నే పాడి ఉనాన్, అలా గరిటెడు పాలు ఆగడం కానిచేచ్ది కాదు. ఆహా ఏం సంసారాలు అవి!! “ఎపప్టికైనా గురుత్ పెటుట్కో అమమ్ణిణ్,
కానుగ చెటుట్ కనన్ తలిల్ చింత చెటుట్ చినన్మమ్ లాంటివి" అనేది. ఏవో పిచిచ్ సామెతలు అనుకునాన్ను గానీ, అందులోని సతాయ్నిన్ గురిత్ంచలేదు ఎపుప్డూ.
చదువుకోకపోయినా, జిలాల్ దాటాకపోయినా తనవలల్ ఈ భూమికి ఏ హాని లేకుండా వెళిళ్ పోయింది. మమమ్లిన్ చూసేత్ ఇదీ వరుస. ఉంది కదా అని
కోనేసెయయ్డం, తీరా సరుద్కోలేక పారేసుకోవడం. ఇనిన్నిన్ చదువులు చదివేసుత్నాన్ము, దేశ దేశాలు తిరిగి గడించేసుత్నాన్ము. కానీ మేము తెలీకుండా చేసే
పనుల వలల్ జరిగే హాని గానీ , రాబోయే సమసయ్ల గురించి పటిట్ంపు కానీ ఏమైనా ఉందా? ఇదేనా మేము సాధించిన పర్గతి?
“పొందిగాగ్ ఉండటం నేరుచ్కోవే,” అని అమామ్ , అమమ్మామ్ చెపేత్ ఛాదసత్ం అనుకునేదానిన్. చూడండి గుటుట్గా, మితంగా వాడుకోకపోతే
వచేచ్ కషాట్లు. మనం సుబబ్రంగా తినేసి వెళిళ్పోతే సరా?..ఇదే లెకక్న పారేసుకుంటూ పోతే రేపొదుద్న మన పిలల్లు, వాళళ్ పిలల్ల తరాలకి మిగిలేది ఈ
వయ్రథ్పు కుపప్లే కదా.
ఇలాకాక్దు .. ఇకపై నుండి ఒక పదద్తిగా వాడుకోవాలి అని నిరణ్యించుకునాన్ను. ఎలాగో అలాగా ఈ వెసీట్జ కొంచం తగిగ్ంచాలి. సగం
నోటికి , సగం టార్ష కి పంపే పదధ్తి మారాచ్లి. సంచులు సంచులు నిండే టార్ష బాయ్గల్ను అదుపులోకి తీసుక్ని రావాలి, అనుకుని బాగా ఆలోచించి ఒక
నిరణ్యానికి వచాచ్. ఎలాగూ మా అపారెట్మ్ంట లో అందరిదీ ఇదే సమసయ్ కాబటిట్, కావలసిన సరుకుని పంచుకుని వాడుకుంటే సరిపోతుంది కదా? డబుబ్లు
ఇచిచ్ పుచుచ్కోడానికి ‘సిప్ల్ట వైస’ అనీ అవని ఇవనీ బోలెడు ఆపస్ ఉనాన్యి. ఆలోచన వచిచ్ందే ఆలసయ్ం మా వాటస్ ఆప గూర్పోల్ పర్తిపాదించేసాను . ఈ
‘మిగులు’ అనేది అందరికీ సమసేయ్ కదా. అందరూ ఒపేప్సుకునాన్రు వెంటనే.
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ఇక ఇన బాకుస్ మోత మోగించేసింది.
అపారెట్మ్ంట #202: మా ఇంటోల్ బోర్కలీ సంచెడు తెచాచ్ము, సగం కావలిసిన వారు రావొచుచ్.
అపారెట్మ్ంట #507: అది ఆరాగ్నిక ఏ నా ? అయితే నేను తీసుకుంటాను. నా దగగ్ర రెండు గాలేనల్ పాలు ఉనాన్యి... మాకు ఒకటి
చాలు . ఎవరికైనా కావాలంటే రావొచుచ్.
అపారెట్మ్ంట #302: బసాత్డు బంగాళాదుంపలు కలవు. వాటాలు వేసుకుని తీసుకోడానికి రావొచుచ్.
అపారెట్మ్ంట #215: ఇంకా తెరువని కారన్ ఫేల్కస్ డబాబ్లు పెదద్ సైజువి రెండు, ఛీజ పాయ్కెటుట్ ఒకటి , మిగల ముగిగ్పోడానికి సిదధ్ంగా
వునన్ అవకాడోలు ..ఫీర్ గా తీసుకొనిపొండి ... రండి.
అపారెట్మ్ంట #420: గీర్న టీ పాయ్కెటుల్ , పనీరు, కాయ్రెటల్ సంచీ పంచుకోడానికి సిదధ్ం. తవ్రగా రావాలి.
అపారెట్మ్ంట #209: సంచెడు నిమమ్కాయలు, ఒకేసారి పండి కూరుచ్నన్ రెండు డజనల్ అరటికాయలు మాతోపాటు పంచుకుని మా
భారం తీరచ్ండి.
ఇలా ఒకేసారి వరదలాగా వచిచ్న మెసేజీల తాకిడికి నా ఫోను మారుమోగిపోయింది. చూసారా నాలాగే ఎంత మంది ఉనాన్రో!.
ఆరోగాయ్నికి మంచివని, పిలల్లకి ఇషట్మని, చవక అని, చూడడానికి ముచచ్టగా ఉనాన్యని ఓ తెగ కొనేయడం వాటిని సరిగాగ్ వాడలేక సరాసరి చెతత్
బుటట్లో వేసెయయ్డం. ఒకేసారి ఎనిన్ పళళ్ని తింటాము, ఎనిన్ పాలని తాగుతాము, ఎనిన్ గుడల్ని మింగుతాము? ఒకక్ మా అపారెట్మ్ంట వరకే ఇలా ఉంటె
ఇక దేశం సంగతి చెపాప్లా. ‘దేశమంటే మనుషులోయ’ అని ఊరికే అనాన్రా?
మొతాత్నికి ఇలా గూర్ప లో ఒకరి దగగ్ర ఎకుక్వగా ఉనన్ సరకు కావలసిన వారు తీసుకుంటూ, తమ దగగ్ర ఉనన్ మిగులుని మిగతా
వారితో పంచుకుంటూ కొనిన్ రోజులు బాగానే గడిపేసాము. మా చినిన్ అపారెట్మ్ంటస్ వరకైనా విజయం సాధించాము అనుకునాన్. కానీ అనిన్ రోజులూ
ఒకలా ఉంటే ఎలా, అనిన్ బురర్లూ ఒకలా ఆలోచిసేత్ ఎలా?
ఆరంభ శూరతవ్ంలో ఈ పంపకాలు, పెటిట్ పోతల కారయ్కర్మం ఒక నెల రోజులు బాగానే గడిచింది. తరావ్త మొదలైంది తెగులు
మెలిల్గా. ఈ మాతర్ం వాటాస్ప గూర్ప కి అడిమ్న ని గనుక ఈ పంచాయతీలు తీరచ్లేక చచేచ్ చావు వచిచ్ంది. గూర్ప మెసేస్జీల అసలు ఉదేద్శయ్ం దారి
తపప్డం మొదలయియ్ంది.
“అపారెట్మ్ంట 202 వాళుళ్ ఇచిచ్న అవకాడోలలో రెండు మేము తినేలోపు ముగిగ్ పాడైపోయాయండీ, కాబటిట్ మిగతా నాలుగింటికే
నేను వాళళ్కి డబుబ్ ఇసాత్ను. వాళళ్కి మీరే చెపప్ండి .”
“మా వాటాకి కాసత్ తకుక్వ వచాచ్యండి, తూకాలు సరిగా సాగడం లేదు.”
“ మొనన్ మేము ఇచిచ్న పాల కాయ్నుకి డబుబ్ తిరిగి ఇవవ్లేదు అపారెట్మ్ంట 512 వాళుళ్. కాబటిట్ వారి దగగ్ర మేము తెచుచ్కునన్ పనీరుకి,
గుడల్కి అది జమ చేసేసుకోండి.”
“మొనన్ ఎవరో ఇండియా వెళేల్ముందు పెటిట్న నా

మెసేజి చూసి మా ఇంటికి వచిచ్ వునన్ పచారీ సామాను అంతా

తీసుకెళాల్రు.ఇపప్టికీ ఏ సమాచారమూ లేదు. తిరిగి వచేచ్సరికి ఏ అపారెట్మ్ంట వారో నాకు గురుత్లేదు, కాసత్ అది ఎవరు పటుట్కెళాల్రో చెపిప్ డబుబ్లు
పంపండి .”
“సి బాల్క 304 లో శారీస ఫైనల సేల నడుసోత్ంది, చూడాలి అనుకునన్ వారు రావొచుచ్. ఇండియా నుండి లేటెసట్ మోడల చిలకలపూడి
సరుకు (వన గార్మ గోలడ్ ) దిగింది, డోంట మిస.”
“మొనన్ అపారెట్మ్ంట 609 నుండి తెచుచ్కునన్ నిమమ్కాయలు ఆరాగ్నికుక్వని మోసం చేసి మాములు నిమమ్కాయలు ఇచాచ్రు. దీనిపై
చరిచ్ంచాలి .”

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

4

అమెరికా అమామ్యి

“మా ఇంటికి చీజ సిట్కస్, యోగరట్ పంపకాలకి వచిచ్న అపారెట్మ్ంట 401 వాళుల్ అవి పెటిట్ ఇచిచ్న పింక కలర పూలు ఉనన్ కాయ్రీ బాయ్గ
తిరిగి ఇవవ్లేదు . ఇలా బాధయ్త లేని వాళళ్ని గూర్ప నుండి బాల్క చేసి పారెయయ్ండి అడిమ్న గారు.”
“అసలు ననున్ బాల్క చెయయ్మని చెపప్డానికి తాను ఎవరో చెపప్మనండి అడిమ్న గారూ ముందు?”
“అరెజ్ంటుగా సిర్ప్ంగ ఆనియనస్ కటట్, షెజావ్న సాస కావాలి, ఎవరింటోల్ అయినా మిగులు ఉందా?”
“సి బాల్క లో శారీ సేల లో బూయ్టీ కేర పొర్డకట్స్ కూడా పెడుతునాన్రట. హెనాన్ టాటూ కూడా ఉంటుంది. తపప్కుండా రండి.”
ఇలా అరధ్ం పరథ్ం లేకుండా వచేచ్ మెసేజీలను హేండిల చెయయ్లేక వీరి అలకలు , కోపాలూ , తాపాలూ తీరచ్లేక అసలు ఇంతకీ ఈ
గూర్ప ఎందుకు పెటాట్మో అనన్ ఆలోచనే మరిచ్పోవలసి వచిచ్ంది. ‘ఆహారపు వయ్రాద్లను తగిగ్ంచడం ఎలా?’ అనన్ది మానేసి చకక్గా ఈ గూర్ప ని కూడా
‘ఇనఫ్రేమ్షన ఎకేస్చ్ంజి సెంటర’ గా మారేచ్నుకునాన్రు. అంతే , "ఈ రోజు, ఈ పూట , ఈ క్షణం నా అవసరం తీరితే చాలు," అనే మనసత్తవ్ం మారేదాకా
మనం ఇంతే.
ఆ గూర్పుని వారి వయ్కిత్గత అవసరాలకి వదిలేసి నేను గూర్పు సనాయ్సం చేసేసాను. తల మీద పెదద్ భారం దించినంత పనైంది.
అపప్టినుండి చకక్గా పర్తి శనివారం "ఫారమ్రస్ మారెక్ట" కి వెళిల్ శాంపిల ముకక్లు తిని నాకిషట్మైన, నాకు నచిచ్న పళుళ్, కూరగాయలు "మాకు మాతర్ం
సరిపోయేటనిన్" తెచుచ్కోవడం మొదలుపెటాట్ను.

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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