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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..

***

చకర్ ధారిణి

హలో! నాకోసమేనా చూసుత్నాన్రు. ఇదుగో ఇకక్డ ఉనాన్... చాంతాడంత వరసలో రేవులో తాటిచెటట్ంత వునన్ ఆ తెలాల్యనకి,
చింతాకు కళేళ్సుకుని కూరామ్వతారంలా వునన్ చైనా బామమ్కీ మధయ్న. రండి రండి ...నాతో పాటు మీరు కూడా ఒక పూట నిలువు కాళేళ్సుకుని
నిలోచ్వాలిస్ందే మరి. మా ఊరోల్ DMV (డిపారెట్మ్ంట ఆఫ మోటార వెహికలస్) లైన అంటే కొండపైన లడూడ్ కౌంటర కూయ్ మాదిరి. అకక్డికీ తెలాల్రే లేచేసి
ఇంత టిఫిన అయిందంటే అయిందనిపించా. బుడడ్దానికి మధాయ్హన్ం వరకూ కావలసినవి నాలుగు బాకుస్లోల్ సరిద్, గంటకి అయిదు డాలరుల్ తీసుక్ని బేబీ
సిటిట్ంగ ని ఒక కుటీర పరిశర్మలా నడిపే ఆవిడ దగగ్ర దింపి వచాచ్. ఎండ నడినెతిత్న వసోత్ంది కానీ కూయ్ కదులుతునన్టుట్ లేదు, అసలు దేకుతునన్టుట్ కూడా
లేదూ. ఎకక్డైనా సరాక్రు పనంటే ఇంతేనేమో. ఇపప్టికి నాలుగు సారుల్ ఆవిడెవరో బయటికి వచిచ్ సరవ్రుల్ డౌన అయాయ్యి, ఆలసాయ్నికి క్షమించండి అని
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చెపిప్ వెళిళ్ంది. మంచి నీళల్ సీసా కూడా తెచుచ్కోలేదు హడావిడిలో. అమమ్లం అయితే చాలు ఎంతసేవు పిలల్ల గురించే కానీ మన గురించి ఆలోచించం
కదా! ఇంతకీ ఇపుప్డొచిచ్న కషట్ం ఏంటంటే మన డైరవరస్ లైసెనస్ ఎకైస్ప్ర అయింది. రెనుయ్వల అయేయ్లోపు టెంపరరీ లైసెనస్ తీసుకోడానికి అని వచాచ్.
నాకు తెలిసి అమెరికా వచాచ్క నేను చేసిన మొదటి మంచి పని ఏంటంటే డైరవింగ నేరుచ్కోవడం. ఓ పటాట్న ఏదీ తేలచ్ని నేను వచిచ్న
మూడు వారాలోల్నే రెకక్లు తెగిన జటాయువులా ఇంటోల్ ఓ మూలకి కూరోచ్వాలంటే విసుగేసి ఎలాగైనా చకర్ం తిపాప్లని తీరామ్నించుకునాన్. మరేం చేసేదీ,
అటు ఇటూ ఎనేన్సి మైళుళ్ నడిచినా కావలసిన అంగడి ఒకటీ రాదు. పర్తిదానికీ 'బాబాబ్బూ ఒక రైడ ఇపిప్ంచండి ' అని దేహీ అంటూ అడుకోక్వలసిందే.
ఆరిధ్క సావ్తంతర్య్ం లేకపోతే పోనీ, కొతత్ దేశంలో ఎకక్డ ఏమిటి ఉంటాయనే కనీస జాఞ్నం లేనిది ఎందుకుట ఇక ఇనేన్సి సముదార్లూ దాటి రావటం.
తలుపులేసుకుని ఇంటోల్ ఉండేపాటికి మా ఊరైతే ఏమీటీ, ఉతత్ర అమెరికా ఖండం అయితే ఏమిటీ...బోడీ? అని డైరవింగ నేరేచ్సుకుందామని కంకణం
కటుట్కునాన్ను.
కానీ హౌ? ఎలా?... కాసత్ పరిశోధన చేసి నలుగురైదుగురు డైరవింగ నేరిప్ంచే వాళళ్కి కాల చేశా! గంటకి 75 డాలరుల్ అని చెపాప్రు.
అందరూ ఒక ఐదు డాలరుల్ అటు ఇటుగా ఒకే మాట. ఇపుప్డై తే కాసత్ పరేల్దు కానీ, వచిచ్న కొతత్లోల్ మరీ పచారీ కొటోల్ కాలికులేటర లా పని చేసూత్నే
ఉండేది బురర్. పర్తీ దానిన్ అయితే ‘ఇంటూ’ డెబైభ్ అనో లేదా ‘డివైడెడ బై’ డెబైభ్ అనో గుణించి, విభజించి మనసులోనే బుగగ్లు నొకేక్సుకుని నోరు
మూసేసుకునేదానిన్. మనం పూరావ్శర్మంలో సైకిల తపిప్ంచి ఏ వాహనానిన్ తోలిన పాపాన పోలేదు. నా పెళిళ్కి తెచిచ్న అదెద్ కారు తపిప్ంచి పెదద్గా కారుల్
షికారూల్ ఎరుగను. హాయిగా ఎంచకాక్ రెండు జళల్పుప్డు సైకిలు, ఒక జడపుప్డు సిటీ బసుస్లోల్నే తెలాల్రిపోయింది చదువు. ఇకక్డ బసుస్లు ఉనాన్ బోలెడు
టైంవేసుట్. కారు నడపడం రాకపోతే పాత తెలుగు నవలా నాయిక లాగా అలాగ అసత్మిసుత్నన్ సూరుయ్ని వైపు నడుచుకుంటూ పోతూనే ఉంటాము.
దిగంతాలు దాటుతాము కానీ గమయ్ం మాతర్ం కానరాదు బాబోయ.
నాకనాన్ ముందే చదువుకోడానికని అమెరికా వచిచ్న ఫెర్ండస్ ని ఉపాయం అడిగా. సూట్డెంటుగా వచిచ్న వాళల్కి తెలిసినంత బాగా
‘డాలరు పూజా విధానం’ ఇంకొకరికి తెలియదని నా గటిట్ నమమ్కం. అరధ్రాతిర్ లేపి అడిగినా డాలరు సేవా విధానంబులు విసుగూ విరామం లేకుండా టీకా
తాతప్రయ్ంతో సహా చెపప్గలరు. వాళుళ్ ఎంచకాక్ ఖాళీగా వునన్ పారిక్ంగ లాట లోనే నేరేచ్సుకునే వాళళ్ట వాళళ్ కనాన్ ముందు వచిచ్న సీనియరస్ దగగ్ర.
బదులుగా నాలుగు అసైనెమ్ంటోల్, రెండు కూరలో చేసిపెటేట్వారుట.
చదువుకునే రోజులోల్ ఉండే వెసులుబాటు తరావ్త ఎకక్డ వసుత్ంది చెపప్ండి. ఇపుప్డు నాకునన్ దికూక్ దివాణం ఇతగాడొకక్డే కదా ఈ
దేశంలో. ఏ కళన ఉనాన్రో నేరిప్ంచడానికి ఒపుప్కునాన్డు. అసలు యుదధ్ విమానాల టైరనింగ సెంటరుల్ నడిపేవారు కూడా అంతలేసి బడాయిలు పోరు
ననన్డిగితే. ఇది బేర్కు, ఇది ఆకిస్లేటరు, ఇవి కంటోర్లస్ అని ఓ… శీర్హరి కోట రాకెట లాంచింగ సేట్షన లో పెదద్ సైంటిసుట్ జూనియర సైంటిసుట్లకి
చెపిప్నటుట్ బేస వాయిస లో రెండు రోజులు 'కారు - దాని భాగాలు' మీద లెకచ్ర తీసుకునాన్డు. తరువాత ఖాళీగా ఉనన్ ఒక మాల పారిక్ంగ లాట లో
చినన్గా కాసింత దూరం నడపగలిగాను. పరావ్లేదు అని ఇక ఇళల్ మధయ్న 20 మైళల్ సీప్డ రోడుడ్ ఎకిక్ంచాడు.
అసలు కటుట్కునన్ వాళళ్ని పకక్న పెటుట్కుని డైరవింగ నేరుచ్కోవడం అంత బుదిద్తకుక్వ పని ఇంకోటి ఉండదు. వీళళ్ కంగారు దొంగలు
తోలా! లేనివి ఊహించుకుని అవసరమైనవీ లేనివీ చెపిప్ కంగారు పెటిట్ంచేసి, బీపీలు తెచుచ్కుని అరిచి కేకలేసి బాగా తోలేవాళళ్ని కూడా తికమక పెటిట్ నానా
రచాచ్ చేసాత్రు. అసలే మనకి ఇండియాలో ఎడమవైపు అయితే ఇకక్డ కుడి వైపు వాటం. లెఫట్ దగగ్ర ఈయన కంగారులో రైట అనడం నేను లెఫట్ టరన్ లైన
నుండి రైటు తిపప్డం పర్ళయం వచిచ్నటుట్ టార్ఫిక అంతా కంగారు పడి హారనుల్ కొటట్డం జరిగిపోయాయి. ఈయన అరుపులు గోలలో ఎవడు ఏం చేసుక్ంటే
అది చేసుకోనీ అని తెగించి అడడ్దిడడ్ంగా పకక్నే ఉనన్ ఇళల్ సందులోకి తీసుకెళిల్ ఆపేసాను. ఆహా! ఇక ఈయన ఎతుత్కునాన్రు దండకం చూడండీ,
జూనియరల్ని రాగింగ చేసూత్ దొరికిపోయినపుప్డు మా పిర్నిస్పాల దగగ్ర కూడా అనేన్సి తిటుల్ తినలేదు నేను. నిపుప్లపైన కోతిలా ఒకటే గెంతులు. సీట మారి
ఇంటికి చేరేదాకా కుంకుడుకాయల తలంటే.
ఐదో కాల్సులో సైకిలు నేరుచ్కుంటూ కింద పడి మోకాలు మోచెయియ్ డోకుక్పోయి 'ఇక నేను నేరుచ్కోను బాబోయ' అంటే, రోజుకొక
కోకాకోలా, పాపీప్నస్ అకక్కి తెలీకుండా కొనిపించి మరీ నేరిప్ంచాడు నానన్. నానన్లే మంచోళుళ్ వీళల్కనాన్. ఇదే మాట అమమ్తో అంటే, "మీ నానన్
మంచితనం ననన్డుగు. మీ అయన మంచితనం నీ పిలల్ని అడుగూ,"అంటుంది. బంతి అవతల కోరుట్లో ఉంది కాబటీట్, అవసరం మనది కాబటీట్ శిశుపాలుడి
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వేషంలో రెచిచ్పోయి తిడుతునన్ రాజనాలని నవూవ్తూ భరిసుత్నన్ పెదెద్ంటీయారులాగా గోళుల్ చూసుకుంటూ ఉండిపోయా. ఇంకా పంతం పెరిగిపోయింది.
మా టూయ్షన సైకిల పందేలోల్ అబాబ్యిలతో పోటీగా సైకిలు తొకిక్ నెగిగ్నదానిన్. కూరి కూరి కుటేట్సిన మినుములు బసాత్ లాగా వచేచ్ సిటీబసుస్ కోసం
మిడతల దండులా ఎదురు చూసే కాలేజి పిలల్లతో పాటు పోటీ పడి ఎకిక్ సుబబ్రంగా మాకిస్మం అటెండెనుస్తో చదువులు ఊదేసినదానిన్, వెధవ కారు
నడపలేనుటండీ. ఇంకో మూడు నెలలోల్ డైరవింగ టెసట్ పాసయియ్ లైసెనస్ తెచుచ్కుని ఇంటర సేట్ట 880 హైవే మీద ఈయనిన్ పకక్నెకిక్ంచుకుని బండిని
పరుగులెటిట్ంచక పోతే చూడు…అని అపప్టికపుప్డు శపథం చేశా.
అంతే ఇక ఈయనతో పెటుట్కుంటే లాభం లేదనీ ఒక డైరవింగ సూక్ల ఇనర్స్ట్కట్ర ని మాటాడేసుకునాన్ను. గంటకి డెబైభ్ అయిదు డాలరల్ని
చెపిప్ నా సావ్తంతార్య్నిన్ తాకటుట్ పెటట్దలచుకోలేదు. ముందే కాసింత జాఞ్నం ఏడిచ్ంది కాబటిట్, ఒళుళ్ దగగ్రపెటుట్కుని ఒక కాల్సుతో ఇంటరన్ల రోడల్పైకి,
ఇంకో రెండు కాల్సులతో హైవే ఎకేక్సాను. ఓపిగాగ్ నేరిప్ంచాడు మా ఇనర్స్ట్కట్రు. ముందుగా టార్ఫిక రూలస్ కి సంబంధించి ఆబెజ్కిట్వ టెసట్ పాసయియ్, తరావ్త
డైరవింగ టెసట్ పార్కిట్కల పాసయియ్ పరిమ్ట చేతికొచిచ్న రోజున నా సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు. అదొక గొపప్ విజయం నాకు. నాకు నేనే సాట్ర బకస్ వెళిల్
ఒక కాఫీ, చీజ డానిష తో సెలెబేర్ట చేసుకునాన్ను.
"మనూరోల్ నాయుడి కూతురు సూక్టీలో తిరుగుతోంది వాళళ్ నాయనమమ్ని ఎకిక్ంచుకుని... నువూవ్ ఉనాన్వ ఎందుకూ. పర్తి ఏడూ
వేసవికాలంతో పాటు రావడం మామిడి కాయల లెకక్ తగిగ్ంచి వెళిళ్పోడం. నాకంత భాగయ్ం లేదులే." అని దెపేప్ది అమమ్మమ్. ఒకక్సారి బయటికి వచిచ్
ఆకాశం కేసి చూసి "అమమ్మామ్! ఇటు చూడవే ఒకసారీ ...నాయుడి కూతురు మన ఊరోల్నే తిపిప్ంది బండి...నేను చూడవే ఇపుప్డు ఎంచకాక్ అమెరికాలో
తిపుప్తునాన్ చకర్ం. వసాత్వా మరి ఒక రౌండు వేసొదాద్ం?" అని అరవాలనిపించింది.
అబాబ్ ...వెధవ లైను కదలి చావదేంటి? శోషొచిచ్ ఇకక్డే పడిపోయేటుట్ ఉనాన్. ఉండండి ఒకక్సారి డేకేర ఆవిడకి ఫోన చేసి పిలల్కి కాసత్
పెరుగనన్ం పెటట్మని చెపాత్ను.
ఆ ఎందాకా చెపాప్నూ… డైరవరస్ లైసెనస్ వచిచ్ందా! అపప్టినుండీ నాకు రెకక్లు వచాచ్యి. ఇకక్డి పర్పంచంతో సంబంధం ఏరప్డింది.
లైబర్రీలు, పారుక్లు, జిముమ్లు, డానస్ కాల్సులు, కాలేజీలకి దారులు ఏరప్డాడ్యి. ఇకక్డ సేవ్చఛ్కి టికెట దొరికింది. జాం జాం గా కారులో తిరుగుతుంటే
ఆకాశం అంచులు తాకిన అనుభూతి. హైవే మీద వీడియో గేమ లో లాగా రయియ్ రయియ్న ఆరేసి లేనల్లో దూసుకుపోతుంటే పదమ్వూయ్హానిన్ చీలుచ్కుని వెళిల్న
అభిమనుయ్డిలాగా అనిపించేది. లాంగ డైరవులోల్ అటు ఇటూ రెండు కళళ్కి పటట్నంత అందాల నడుమ సవ్రాగ్నికి వెళేల్ దారిలా, బారుగా ఉండే అమామ్యి
జడలా ఉండే రోడుడ్పై దూసుకుపోయే అవకాశం వదలగలమా? అతత్యయ్ మామయయ్ అమెరికా వచిచ్నపుప్డు ఎయిరోప్రట్ కెళిళ్ నేనే ఇంటికి తీసొక్చిచ్నపుప్డు
విజయవంతంగా చందర్మండలంపై రాకెట లాండైనంత గరవ్ం. "అమామ్! అమెరికా లో నీకేం నచిచ్ందే?" అనడిగితే…"మిగతావనీన్ ఏమో గానీ నూ కారు
నడుపుతుంటే నీ పకక్న కూరుచ్ని అమెరికా చూడడం బాగుందే బాబూ! " అని అమమ్ అనన్పుప్డు అమాంతం మౌంట శాసాత్ అంత ఎతుత్ ఎదిగిన ఫీలింగు.
విశాలమైన దేశం. ఒకక్ ఎగిజ్ట తపిప్నా వేరే ఊరు వెళిళ్పోతాము. అసలు గూగుల మాయ్పస్ పెటుట్కుని కూడా అపుప్డపుప్డు ఏ
అడవులోల్కో, చెటల్లోకో పుటల్లోకో వెళిల్పోతుంటాం కదా! ఇవనీన్ లేనపుప్డు ఎలాగ వెళేల్వారబాబ్ అని ఆశచ్రయ్పడిపోయేదానిన్. అలాంటిది ఇపుప్డు నేను
నడపగలను అనన్పుప్డు ఎంత ధైరయ్ంగా అనిపించిందో. అందుకే కొతత్గా అమెరికా వచిచ్న వారికి చెపుత్ంటాను అరెజ్ంటుగా డైరవింగ నేరుచ్కోమని. ఇకక్డ
అనిన్టికీ సిదధ్ంగా ఉండాలి కదా మరి. ఎమెరెజ్నీస్లపుప్డు, ఇండియా నుండి పెదాద్ళుళ్ వచిచ్నపుప్డు, సేన్హితులని ఇషట్మైన వారిని కలవాలిస్నపుప్డు,
మనకంటూ కాసత్ సమయం గడపాలిస్నపుప్డు మనలిన్ ఆదుకునేది ఈ చకర్మే మరి. అదిచేచ్ ఆతమ్విశావ్సం అంతా ఇంతా కాదు.
కానీ పర్తీ దానికి ఇంకో వైపు ఉంటుంది కదా! ఒకోక్సారి విసుగు వసుత్ంటుంది లెండి. ఇదుగో ఇలా dmv ఆఫీస ముందు ఎండలో
పగలంతా నిలుచ్నన్పుప్డు ఎకక్డ లేని నీరసం వసుత్ంటుంది. వెధవ డైరవింగ నేరుచ్కోకపోయినా బాగుండు, హాయిగా ఇంటోల్ కాలు మీద కాలు వేసుక్ని
కూరుచ్నే దానిన్. నేరుచ్కునన్పప్టినుండీ పిలల్లిన్ సూక్ళళ్కి దింపి తీసుక్ని రావడాలూ, పచారీ కొటల్కి తిరగడాలూ, హాసిప్టళళ్కి తిపప్డాలూ, రెంటుల్ డార్ప
చెయయ్డాలూ మరీ ఛాఫర ఉదోయ్గం అయిపోయింది అనిపిసుత్ంది. ఒకోక్సారి ఇంటికీ, పిలల్లకీ, ఆఫీసులకి మధయ్ సమయానిన్ బాయ్లనస్ చేసూత్ తిపప్లేక
సరాసరి కారుని పసిఫిక సముదర్ంలోకి తీసుకెళిల్ ముంచేదాద్ం అనిపిసుత్ంది ఈ హడావిడి పర్పంచంలో.
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దీనికి తోడు ఈ మధయ్ ఇండియా నుండి ఒకటే విరుపులు. సోషల మీడియాలో వీడియోలు చూసెయయ్డం, "మీ ఇంటికి మీరే వంట
మనిషి, పని మనిషి, డైరవరు అటగా, లగజ్రీస అనేవే లేవటగా, అనిన్టికీ గీసి గీసి బతకాలటగా." అని ఓ... నస. అరె! ఎవడింటికి వాళుళ్ చాకిరీ చేసుకోవడం
కూడా పెదద్ నేరమా? ఇండియాలో తుడిచిపెటుట్కుపోతోనన్ మధయ్ తరగతిని ఇకక్డ మేము కొనసాగిసుత్నాన్ము అంతే. అతత్లు, వదినలూ ఎనిన్ విసురుల్
విసిరినా పుటిట్ంటి పైన మమకారం పోతుందా? ఇకక్డికి వలస వచిచ్నందుకు ఎనిన్ సెటైరుల్ మాపైన వేసినా, కథలోల్ సినిమాలోల్ తలిల్తండుర్లిన్ వదిలేసిన
పాతర్లనిన్ంటికీ NRI టాయ్గులు అటించినా పుటిట్న దేశంపై మా పేర్మా తరగదు! అదంతే. మారుప్ వెంటే పయనం కదా ఆది నుండి. లేదు ఎకక్డి వాళుళ్
అకక్డే ఉండి ఉదద్రించాలి అంటే మనమంతా మళీళ్ ఆకులు చుటుట్కుని ఆదిమానవుడిలా గుహలోల్కి వెళిల్పోవలసిందే. కాదా?
హమమ్యయ్ మాటలోల్ వైకుంఠ దావ్రం వచేచ్సింది. నెకస్ట్ నేనే ఇక. నా పరిమ్ట నాకు వచేచ్సేత్ ముందు అరెజ్ంటుగా ఈ ఊబర డైరవరల్ నస
పోరు తగుగ్తుంది బాబూ. గతిలేక టాకీస్లు ఎకిక్తే చాలు ఎదురు చారీజ్లు ఇవవ్డమే కాక "మా తాతలు ముగుగ్రు..." అంటూ వీళుళ్ చెపేప్ చరితర్ అంతా విని
తల బొపిప్కటిట్ంచుకునే బాధ తపుప్తుంది ముందైతే.
880 మీద టార్ఫిక లో చికుక్కుపోయినా, పిలల్ని సూక్ళళ్కి, కాల్సులకి, హాసిప్టళళ్కి తిపప్లేక విసుగేసినా సరే నా చేతిలో ఈ సుదరశ్న
చకార్నిన్ మాతర్ం వదలను. డైరవింగ అనేది నా అమెరికా జీవన పోరాటం లో నాదగగ్ర ఉనన్ బర్హామ్సత్రం. ఇది ఉంటే వీజీగా ఈదేసాత్ను అమెరికా భవసాగరం.
ఆలెర్డీ రణ రంగంలో సతయ్ భామలాల్ సవ్యం సారధయ్ంలో పోరు సాగిసుత్నన్ భామలకి జేజేలు. ఇపుప్డిపుప్డే అమెరికా వచిచ్ ఇంతలేసి కళళ్తో "మీకు డైరవింగ
వచాచ్?" అని అడిగే సిట్ల ఇనోన్సెంట చిలకమమ్లకి "ఆల ది బెసుట్" దీవెనలు. ఇహ చకర్ం తిపప్డమే ఆలసయ్ం మరి!!

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