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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..

***

గూ పు రాజకీయాలు
జీవితంలో పర్తి ఒకక్రికీ కొనిన్ దశలు ఉంటాయి కదా బాలయ్ం నుండి వృదాధ్పయ్ం వరకూ. అలాగే అమెరికా జీవనంలో కూడా ఎనెన్నోన్
దశలు. డాలరిన్ వందల సాథ్నం నుండి ఒకటల్ సాథ్నంలోకి తెచిచ్ చూడగలిగేది ఒక దశ. మడత పరుపుల అపారెట్మ్ంట నుండీ అనిన్ హంగులూ ఉనన్
సొంతిలుల్ కలవారు అవడం ఒక దశ. సూట్డెంటుగా వచిచ్ సిటిజెన గా మారడం ఒక దశ. పెళిల్ చేసుకుని డిపెండెంటుగా వచిచ్ ఇండిపెండెనుస్ కోసం
వేచిచూడడం ఒక దశ. ఇవేవి అంత సులువుగా అయిపోయే పనులు కాదు. ఆ ఎదురుచూపులోల్ ఎంతో కాలం, వయసు, ఓరుప్ ఖరచ్యిపోతాయి. ఇలా
లింగ భేదాలు లేకుండా పర్తి ఒకక్రూ ఎదో ఒక దశలో పడి అమెరికా భవసాగరానిన్ ఈదుతూ ఉండవలసిందే.
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మేము అమెరికాలో మొదటగా లాస ఏంజెలెస లోని ఒక మారుమూల చినిన్ ఊరిలో ఉండేవాళళ్ం. నా మటుకు ఇకక్డ అనిన్టికనాన్
కషట్మైన పని ఏదైనా ఉందా అనడిగితే, అది ‘కాలానిన్ ఎలా వెళళ్దియాయ్లి’ అనే అంటాను. ఆఫీసులు, వాయ్పారాలు ఉనన్వాళుల్ అసలు సమయమే
సరిపోవడం లేదు అనుకుంటారు. వీసా కోరలోల్ చికక్డిపోయి ఇంటోల్నే ఉండిపోయే వారేమో కాలానిన్ ఎలా సాగదియాయ్లో అని అవసథ్పడిపోతుంటారు.
ఉనన్పాటుగా వచిచ్న విరామానిన్ ఏమి చెయాయ్లో తేలిక మొదటోల్ ఈయన మెదడు తినేసేదానిన్. సినిమాలు, షాపింగులూ, వంట పనీ, తోట పనీ అనీన్
మొహం మొతేత్సాయి. అలా అమెరికా వచిచ్న కొతత్లోల్ కాలానిన్ ఎలా ఉపగించుకోవాలనే విషయం మీద తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్ వాకింగ చేసుత్నన్ నాకు
నవువ్తూ ఎదురైంది ఒక నేసత్ం. నా కషట్ం చెపుప్కోగానే నాలాగా ఎంతో మంది ఉనాన్రనీ, వారంతా ఒక గూర్పుగా ఏరప్డి సమయానిన్ చేకోడీలు తినన్ంత
వీజీగా తినేసి, అది కూడా సరిపోక పకక్ వాళళ్ సమయానిన్ కూడా నమిలి మింగేసాత్రని చెపిప్ంది. 'మరి జాయిన అవుతారా మా గూర్పులో?’ అనగానే, ఎగిరి
గంతేసి ఒక దూకు దూకేసి వాళళ్లోల్ కలిసిపోయా.
అపప్టినుండి మొదలు, అసలు పేజ 3 సెలెబిర్టీల కనాన్ ఎకుక్వ హడావిడి మొదలైంది. పర్తి రోజూ ఎవరో ఒకరి ఇంటోల్ కలవడం,
పరిచయాలు పెంచుకోవడం. వీసా కషాట్ల నుండి పిలల్ల పెంపకం వరకు అనిన్ సమసయ్లకి సమాధానాలు ఉండేవి. అలా నెల గడిచేసరికి గూర్పులోని
అందరూ వాటస్ ఆప కీ, అకక్డి నుండి ఫేస బుకుక్కి, అకక్డి నుండి ఇనాస్ట్గార్మ కి పాకిపోయారు. ఇంటోల్ కూడా ఈయనకి నా గొడవ తపిప్పోయింది.
అలాగే జరిగితే ఇంక గొడవేముంది అసలు. పోనుపోనూ మన వాళళ్ సంఖయ్ పెరుగుతూ రావడంతో రాజకీయాలు కూడా
పెరగసాగాయి. జాతీయ పారీట్లా సమైకయ్ంగా ఉండే గూర్ప ఎవరి భాషని బటీట్ పార్ంతీయ పారీట్లుగా విడిపోయింది. మరి మన తెలుగు వారేమో ఆంధార్,
తెలంగాణా లెకక్న విడిపోయారు.
ఇంతకు ముందు పరిచయాల వలల్ అనిన్ గూర్పులతోని కలుపుగోలుగా ఉండడానికి పర్యతిన్ంచాను. అదెంత బుదిధ్తకుక్వ పనో
రానురాను తెలిసొచిచ్ంది. ఒకటికి నాలుగు గూర్పులయేయ్సరికి పోటీ వాతావరణం మొదలయియ్ంది. ఉతత్రాది వారు ఊరికెనే ఉండరు కదా, వారానికో థీమ
అని చెపిప్ ‘అందరు ఒకే లాంటి బటట్లు వేసుకోవాలి’ అనే కానెస్పట్ తెచాచ్రు. ఒక వారం ‘మియామీ థీమ’ అంటే ఒక వారం ‘వేగాస థీమ’ లాగా అనమాట.
ఇక పండగలు పబాబ్లు వసేత్ వీళళ్ హడావిడికి అంతు ఉండదు. మియామి థీమ అని ఆదివాసీలాల్గా తయారయియ్న వారు మరుసటి వారమే ‘కరావ్ చౌత’
అని తలనిండా ముసుగులేసుకుని పెటెట్లోల్ భదర్ంగా దాచిన నలల్పూసలు దిగేసుకొని ఫోటోలు దిగేవారు. ఇవనీన్ ఫేస బుక నుండి ఇనాస్ట్ గార్మ దాకా మోత
మోగించేసేవి.
ఇదంతా భరించినా, వారానికి ఒక డెర్సుస్, దానికి తగగ్ పూసల దండలు అంటే సగటు సౌత ఇండియన అయిన నాకు గుండె
గుభేలుమనేది. నెలకి ఆ గుడడ్ ముకక్లకి తగలేసే వాటితో శార్వణ శుకర్వారానికి ఒక నాలుగు కాసులు కొనుకోక్వచుచ్ కదా అనిపించేది. పైగా అవి మరి
ఇంకెకక్డా వేసుకోడానికి వీలేల్ని థీమ డెర్సుస్లు. పాపం మొదటి రెండుసారుల్ సరదాగా కొనిపెటాట్రు గానీ మూడోసారి నుండి తపిప్ంచుకు తిరగడం
మొదలెటాట్రు ఈయన. దీనికి తోడు రసమలై నుండి ఖఢీ వరకూ, కోఫాత్ నుండీ కచోరి వరకూ పర్తి పాట లాక లో నోరూరించే నారత్ ఇండియన వంటలు
పుషక్లంగా వెనన్, నెయియ్తో చేసుకొచిచ్ పెటేట్వారు. నా వాటాకి వచిచ్న వాటిని వాహ చెఫ నో, సంజీవ కపూర నో ఫాలో అయియ్ చచిచ్ చెడి తీసుకెళేళ్దానిన్. ఈ
దెబబ్తో మునకాక్డలా ఉండేదానిన్ నూనొంకాయ లాగా తయారయాయ్ను. అలా ఓ రెండు నెలల తరావ్త ఈ సాట్ర పల్స షో లో ఇమడలేక జాతీయ భావాలకి,
సమైకయ్ భావాలకి నీళొళ్దిలేసి ఈ గూర్ప నుండి సెలవు తీసుకునాన్ను.
ఇహ మన తెలుగు గూర్పులకి పరిమితం అవుదామనుకుంటే ఇకక్డా మొదలయాయ్యి రాజకీయాలు. పటుట్మని ఒక నెల సరిగాగ్
ఉంటారో లేదో, ఎవరో ఒకరికి ఇంకొకరి మీద ఈరష్య్, అందులోనుండి ఫిరాయ్దులు. వీరిదద్రూ విడిపోయి, ఉనన్ గూర్పుని ఇంకో రెండింటి కింద మారచ్డాలు.
ఇవి చాలక వారానికోసారి పాట లక లని చేసేవారు. ఒక

కొతత్ పదద్తిని మితంగా అపుప్డపుప్డూ చేసేత్ బాగుంటుంది. ఊహూ! ...ఆలా చేసేత్

బాగుపడిపోతాం కదా! ఏదైనా సరే దాని అంతు చూసి, మనుషులకి వెరిర్ ఎకిక్ంచేసి, వెగటు పుటేట్లా చేయడమే మన ధేయ్యం. ఈ 'పాట లక' లనేవి ఏవైతే
ఉనాన్యో వాటిని కనిపెటిట్న వాడిని అరజ్ంటుగా కనుకుక్ని పాట లక కి పిలిచి, పర్పంచంలో అతయ్ంత కషట్మైన వంటకం చేసుకురమమ్ని చెపాప్లి. ఏదో నా
వాటా కింద వచిచ్ందని సరదా పడి ఈయన సాయం తీసుకుని బిరాయ్నీ చేసుకుని వెళాళ్ను, అంతే ఇక పాట లక అనన్ పర్తి సారీ, 'మీరు చేసినటుట్ బిరాయ్నీ
ఎవరూ చెయయ్రండి, మీ బిరాయ్నీకి మేమంతా ఫానస్ అండి ' అని మొహమాట పెటేట్సి పర్తి సారీ ఆ బంపర ఆఫర నాకే ఇసాత్రు. చేసి చేసి ఆ మసాలా
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అమెరికా అమామ్యి

వాసనలకి మొహం మొతేత్సి ఇక జీవితంలో బిరాయ్నీ తినకూడదు అని డిసైడ అయిపోయా. అసలు ననన్డిగితే ఈ బిరాయ్నీ ఎంత కామన ఐపోయిందంటే,
అది లేక పోతే ఇక ఫంక్షనల్లో, పారీట్లలో వడిడ్ంచినటేట్ కాదు అనుకునేటంత. నవాబుల కాలంలో యుదధ్ంలో సైనికులకి అనేన్సి కూరలు వండలేక,
పౌషిట్కంగా ఉంటుందని అనీన్ కలేసి వండేవారుట. మరి మేమేమి యుదాద్లు చేసుత్నాన్మని ఓ కలబడి వారం వారం 'బిరాయ్నీ' 'బీరాయ్ని' అని
కలవరించడానికి. కాసత్ మొహమాట పడాడ్మే అనుకో ఇహ అంతే సంగతులు. అసలు మా అతత్గారి వైపు వాళళ్కి కూడా ఇనేన్సి సంతరప్ణలు చెయయ్లేదు
నేను. కొందరు ఉంటారు పర్తి పాట లక కి 'రైతా' చేసుకుని వసాత్ం, ‘సలాడ పటుట్కుని వసాత్ం’ అంటారు. వీళళ్ తెలివికి మెచుచ్కోవాలి.
ఈ పాట లక పాటుల్ ఎనన్ని చెపేప్ది. అనిన్టికి పోటీనే. కొనుకునన్ బటట్లూ, నగలు ఇంకొకరికి చూపెటాట్లంటే పాట లక, కొతత్గా
ఇంటోల్కి ఏదైనా వసుత్వు కొంటే పాట లక. ఇదైన వెంటనే అంతకు మించిన వసుత్వు ఇంకొకళుళ్ కొని వారింటోల్ ఒక పాట లక. ఒకళుళ్ పదేసి ఐటమస్ తో
పాట లక చేసేత్, మరొకరు అంతకు రెండాకులు ఎకుక్వ ఐటమస్ తో పాట లక. ఆ భారం మళీళ్ అందరి మీదే. అసలు ఏ కారయ్కర్మం అయినా అటు తిరిగి
ఇటు తిరిగి 'షో ఆఫ' కి మాతర్మే పనికి వచేచ్లా చెయయ్డంలో మనకి మనమే సాటి. ఈ శర్మ దోపిడీ ఒక ఎతుత్ అయితే, 'వయ్కిత్గత సమయ దోపిడీ ' ఇంకో
ఎతుత్. ఏమి చేసినా, ఎకక్డికి వెళిల్నా అందరికి చెపేప్ వెళాళ్లి. లేకపోతే హరట్ అయిపోతారు. ఇషట్పడి చెవి కమమ్లో, కూపనల్తో ఏదైనా బెల్ండరో కొనుకుక్ంటే
ఇహ అంతే. మాకు చెపేత్ మేము కూడా కొనుకుక్నేవాళళ్ం కదా అని అలకలు. అరె! ఎవరి ఇషాట్లని బటిట్ వారు కొనడం మానేసి, వాళళ్కి ఉంటే మనకీ
ఉండాలిస్ందే అనే పంతం ఉంటే ఎలా! రానురాను పర్తి చినన్ విషయమూ చెపిప్, చరిచ్ంచి చెయాయ్లిస్న పరిసిథ్తి.
ఈ గూర్ప ఆకిట్విటీస ఏమో గానీ, తెలీకుండానే వారాలూ, వారాంతాలు హాం ఫట సావ్హా అయిపోయాయి. చివరికి పుటిట్నరోజు రాతిర్
అలసి సొలసి వెచచ్గా తనని పటుట్కుని బజుజ్కుని ఉంటే, సరిగాగ్ పనెన్ండు కలాల్ గణ గణ మని వచేచ్సారు. ‘సరైప్స బరత్ డే కేక’ అని. ఇదేమనాన్ ఇంకా కాలేజీ
రోజులా? అపుప్డంటే ఫెర్ండస్ తోడిదే లోకం. ఇపుప్డు కూడా అలాగే ఉండాలంటే ఎలా? ఇంటోల్ ఉండే మనుషులకి కూడా కాసత్ సమయం ఇవావ్లి కదా.
ఇహ అంతటితో ఓపిక నశించింది. ఈ డిపెండెనీస్ దశలోని ఈ 'గూర్పుల’ దఫా మీద విసుగొచేచ్సింది. ఆ తరావ్త ఏడుపొచిచ్ంది. బాలక్నీ గారెడ్న లో నీళుల్
పడుతూ వుంటే, కాఫీ తాగుతూ ఆఫీస కబురుల్ చెపుత్నన్ ఈయనిన్, మా గూర్ప వాళుళ్ ఒక తోపుతో అవతలకి నెటేట్సి ననున్ లాకెక్ళిల్పోతునన్టూట్, ఈయన
వెరిర్గా నాకోసం వెతుకుతూ పరిగెడుతునన్టూట్ ఒకటే పిచిచ్ కలలు రావడం మొదలయాయ్యి. దీని కనాన్ ఖాళీగా ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే కాసత్ మనసైనా
పర్శాంతంగా ఉంటుంది అని నిరణ్యానికి వచేచ్సా. చెపుత్నాన్గా ఏదైనా సరే అయితే 'అతివృషిట్' లేదా 'అనావృషిట్' ఈ దేశంలో.
అంతే మరిక ఏమాతర్ం ఆలసయ్ం చేయకుండా పార్ంతీయ గూర్పులకి కూడా నా సేవలని రదుద్ చేసి, ఇలేల్ వైకుంఠం కడుపే కైలాసం అని
తెలివి తెచుచ్కుని బుదిధ్గా ఉండిపోయా.
తరువాత ‘లాస ఏంజెలెస’ వదిలేసి ‘బే ఏరియా’ రావడం జరిగింది. షరా మాములుగా అపారెట్మ్ంట కామన గూర్పులో మన పర్మేయం
లేకుండా చేరుచ్కోబడడం జరిగింది. కాకపోతే మనకునన్ కళలనీన్ పర్దరశ్నకి పెటట్కుండా, పేర్క్షక పాతర్ మాతర్మే సీవ్కరించి తామరాకుపై నీటిబొటుట్లా ఉండే
లౌకయ్ం నేరేచ్సుకునాన్ను. ‘తళుకు బెళుకు సేన్హాలు’ తటెట్డు లేకుండా, ‘నికక్మైన మంచి నీలాల’ వంటి సేన్హాలు గుపెప్డు సంపాదించుకునాన్ను.
అదిగో ఏదో గూర్ప మెసేజి వచిచ్ంది, ‘కమూయ్నిటీ గెట టు గెదర కి ఎవరెవరు ఏమేమి తీసుకు వసాత్రు?’ అని.
సీర్క్న మీద ‘టైపింగ’ అనన్ అక్షరాలు మొదలై పోయాయి...
క్షణం కూడా ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా అందరి కనాన్ ముందు 'రైతా విత సలాడ ' అని కొటిట్ సెండ చేసేసా. అనుభవం నేరిప్న పాఠాలు
గురుత్పెటుట్కోవాలి మరి.

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