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అమెరికా అమామ్యి

ఒక చినన్ మాట..!!
ఈ సారి రెండు మూడు 'హీట వేవస్' తో సమమ్ర ముగిసిపోతుందిలే అని అనుకుంటూ ఉండగా అకాలంగా వచిచ్ంది
వరష్ంలేని ఉరుములు మెరుపులతో ఒక 'డైర సాట్రమ్' (పొడి తుఫాను అనాలా?). అమెరికా వచిచ్ంది మొదలు ఇదే మొదటి సారి ఆ పేరు వినడం,
వరష్ం లేకుండా వచేచ్ ఉరుములని మెరుపులిన్ చూడడం. ఒకక్సారిగా మారిపోయిన వాతావరణం నుండి తేరుకునే లోపే తను చేయవలసిన
పని చేసేసి వచిచ్నంత వేగంగా వెళిళ్పోయింది ఆ తుఫాను. కాలిఫోరిన్యా ఎండలకు బాగా ఎండి బంగారం పోతపోసినటుట్గా ఉండే కొండల
మీది గడిడ్ ఈ పిడుగులతో అంటుకుని కారిచ్చుచ్లా అడవులకి పాకింది. బే ఏరియాలో ముందెనన్డూ చూడనంతగా పొగ, బూడిద. ఇంటోల్ంచి
బయటకి వచిచ్ గటిట్గా ఊపిరి పీలచ్డానికి కూడా లేనంత పొగ. ఒక అయిదు రోజుల పాటు ఇబబ్ంది పెటిట్ంది. పర్కృతి తలచుకుంటే క్షణాలోల్
ఎంత భయంకరంగా మారగలదో తెలిసివచిచ్ంది. ఏదో శకిత్ సమనవ్యం చేసుత్నన్టుట్ మెలిల్గా మళీల్ మాములు సిథ్తికి వచాచ్ము. అంతవరకూ
పడడ్ ఆందోళన, భయం కూడా మాయమయాయ్యి ఆ పొగలాగానే.
అలవాటు పర్కారం తెలల్వారి లేచిన వెంటనే వాటస్ ఆప చూసుకునాన్ను. పర్పంచానికి ననున్ కలిపేది అదే కదా మరి. వాటస్
అప మైంటైన చెయయ్డమే ఒక పెదద్ పని అయి కూరుచ్ంది ఈ మధయ్. వాటస్ ఆప నిండా పుటిట్నపప్టినుండి ఏరప్డడ్ పరిచయాలనీన్పెరిగిన
చోటుని బటిట్, బంధుతావ్లని బటిట్, కలిసి చదువుకునన్ సంవతస్రాలని బటిట్, పనిచేసిన చోటుని బటిట్, కొనుగోలు చేసే వసుత్వులని బటిట్ విడమరచి
ఏరప్రచుకునన్ రకరకాల గూర్పులు. పుటిట్ బుదెద్రిగి నేనెరిగిన వారిని ఒకక్రిని కూడా మిస అయేయ్ అవకాశం నాకూ లేదు వారికీ లేదు. ఫేసుబ్క
లో ఉనన్వారే వాటస్ అప లో, ఇంసాట్ గార్ంలో, టివ్టట్ర లోను. నేనేం చేసినా ఎవరో చూసుత్నాన్రు, చూడబోతారు, చూడాలి అనే ఉదేవ్గంలోనే
తెలీకుండా గడిచిపోతోంది జీవితం.
వారందరి మెసేజీలు చూసి, తరువాత టిక టాక ఛాలెంజ కి ఏ కానెస్పట్ చెయాయ్లో నుండి కొతత్గా మారెక్ట లోకి వచిచ్న
డైట పాల్న వరకూ ఇలా తెలిసినా తెలియకపోయినా పర్తి చరచ్లోల్ పాలొగ్ని, ఫారవ్రడ్ మెసేస్జీలు చూసి దడుచుకుని, మళీల్ తెలివి తెచుచ్కుని
వివేకంతో ఆలోచించి వాటిని మనసులోనే విసమ్రించి, చదివినటుట్ ఒక ఎమోజి పడేసి, ముఖయ్మైన మెసేజిలకు సమాధానాలు ఇచిచ్
బయటపడేలోపు పూట గడిచిపోతోంది.
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ఒకే ఒక సంవతస్రం మాతోపాటు అయిదో కాల్స చదివి టార్నస్ఫ్ర అయియ్ వెళిళ్పోయిన పిలల్ కూడా సూక్ల పేరు మీద ఉనన్
గూర్ప లో చేరి నా డిసేప్ల్ పిక చూసి పరస్నల గా మెసేజ పెటేట్సింది "కాసత్ చూసుకో అపుప్డే ఇంత లావైపోతే ఎలా? టేక కేర అఫ యువర
సెలవ్స్" అని. చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది నాకు.
మొతత్ంగా చూసుకుంటే మూడు రోజుల పరిచయం లేని వారు కూడా ఫెర్ండస్ అయిపోయి, నెతిత్కెకిక్ సలహాలు ఇచేచ్సి నా
జీవితానిన్ ఉదద్రించేయాయ్లని చూసేవారే. పర్తి వారూ గొపప్ వారే. అసస్లు బాధా-బెంగా, చీకూ-చింతా అనేవే ఎరుగని వారిలా నటించే వారే.
బొమమ్ ఉనన్పుప్డు బొరుసు లేకుండా ఎలా? ఒకవైపు మాతర్మే తమ జీవితాలని నలుగురికి చూపిసూత్ ఎవరిని భర్మింపచేయాయ్లని? ఎవరిని
మోసం చెయాయ్లని? మనసులో మాట విని మౌనంగా 'నాకు తెలుసు. నాకు అరధ్మవుతుంది' అనే నేసత్ం ఒకక్రు చాలదూ?
ఇహ ఫామిలీ గూర్ప నస గురించి ఎంత తకుక్వగా మాటాల్డుకుంటే అంత మంచిది. ఈ ఫామిలీ గూర్ప కి నాలుగు
ఉపశాఖలు మళీల్ ! అమమ్ గారివైపు ఒకటి, అతత్గారి వైపు ఒకటి, అటు వైపు ఇటు వైపు కసినస్ గూర్పులు చెరొకటి, అందులో మా ఆడపిలల్లకి
మళీల్ పర్తేయ్కం ఒకటి…ఇలా! ఒక గూర్పులో వారి గురించి ఇంకో గూర్పులో చీలిచ్ చెండాడడం, ఏడిసారు వారి మొహం అని తీసిపారెయయ్డం
ఇదే పని. పెళిళ్ళళ్లో పేరంటాలలో సంవతస్రానికి నాలుగు సారుల్ కలిసే వారు కూడా ఇపుప్డు చిటికెలో అందుబాటులో ఉనాన్రా, ఇహ
ఫామిలీ సరక్సుస్ గురించి వేరే చెపాప్లా? ఒకరి గురించి చెపిప్ మనం ఫోన పెటేట్సే లోపు సీర్క్న షాటల్తో సహా అవతల వారికి
ఉపప్ందించేసుత్నాన్రు.
మరీ పెదద్వాళల్ని చూసుత్ంటే కోపం వచేచ్సోత్ంది. ఏమి నేరుచ్కోవాలి అసలు వీరిని చూసి. వెకిలి జోకులు, అరధ్ం పరధ్ం లేని
వయ్కిత్తవ్ వికాస సూకుత్లు, రుజువులేల్ని చిటాక్ వైదాయ్ల ఫారవ్రడ్ మెసేజిలు ఇవే ఎంత సేపు. పిలల్లు ఏమో కానీ ఇంటరెన్ట వలల్ పెదద్లు కూడా
అంతకు మించి చెడిపోతునాన్రు.
ఇపుప్డో అపుప్డో జారి పోయేలా ఉండే చీర కటుట్కుని పెదనానన్తో కలిసి "నినున్ చూసి పడిపోయా ఆన ది సాప్ట!" అని
జయమాలిని లెవెల లో ఎకస్పెర్షనస్ ఇచేచ్ వరుస పెదద్మమ్ ఒకవైపు.
మోస గాళళ్కు మోసగాళుల్ లో విజయలలిత లాగా పాయ్ంటు వేసుకుని అనన్గారితో కలిసి "ఏయ చికీతా! గుమోసాత్స!" అని
మెలికలు తిరిగే వదిన గారుల్ ఇంకో వైపు. వీడియో మెసేజిలు ఏమో గాని ఈ వికారాలు చూడలేక తల గోడకేసి బాదుకోవాలి అనిపిసోత్ంది..
ఎలావసుత్ంది వీరి మీద గౌరవం?
వీళళ్ని చూసి మరి కాసత్ రెచిచ్పోయే చదువుకునే కజినస్. పారిస రాంప వాక మోడలస్ లాగా ఆటిటూయ్డ చూపించే పసి
పిలల్లు. ఎకోక్సారి అసలు గురుత్ పటట్లేనంతగా మారిపోయిన వయ్వసథ్ని చూసుత్ంటే నాకు నేనే రాతియుగం దానిలా తోసుత్నాన్ను. పోనీ ఏమైనా
చెపుదామా అంటే 'బాడీ షేమింగ', 'పెసిమిసట్', 'నారో మైండెడ' అని నాకే తిరిగి బిరుదులు అంటించేసుత్నాన్రు. రకరకాల మీమస్ తో,
కొటేషనల్తో చెపీప్ చెపప్క సెటైరుల్ విసురుతారు.
మొహం నిండా పసుపు రాసుకుని రూపాయి కాసంత బొటుట్ పెటుట్కోమని ఎవరూ చెపప్డం లేదు. ఎనిన్ అవమానాలు,
తాయ్గాలు దాటుకుని ఇకక్డికి వచాచ్మో బాగా తెలుసు మాకు. కానీ దొరికిన సేవ్చచ్ని ఇలా విచచ్లవిడిగా వాడేసూత్ ఆదిమానవులోల్ ‘గుంపు
సమాజం’ వాళల్ లాగా బతకాలా అని అనుమానం అంతే!
సోషల మీడియా మెలిల్గా పైరవసీ దోచేసోత్ంది. అయిన వాళుల్ కాని వాళుల్ దగగ్ర వాళుల్ దారిన పోయే వాళుల్ అందరూ
అందులోనే. ఇంతకు ముందు ఏదైనా సేట్టస పెటిట్నా, ఫోటో షేర చేసినా నాకు ఇషట్మైన, నాకు తెలిసిన వారి మధేయ్ ఉండేది జీవితం. ఇపుప్డు
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మరీ నా అంతట నేనే తెలీకుండా అందరి మధయ్లోకి వెళిళ్పోయా. తీసుకోవలసిన మలుపు కాకుండా వేరే సందులోకి తిరిగి అనవు గాని చోట
అడుగుపెటిట్న భావన. అధికులమని, అందలం ఎకాక్మని చెపుప్కోవచాచ్?
చినన్పుప్డు మనకి నచిచ్న వారితోనే మన సేన్హం ఉండేది. కాసత్ బాధ పెటేట్వారు, తకుక్వ చేసి హేళన చేసే వారికీ ఎంత
దూరంలో ఉండాలో అంత దూరంలో ఉండేవాళళ్ం. ఇపుప్డేంటి ఇలా? తెలీకుండానే చికుక్కునాన్నా సాలెగూడులో? అరధ్ం కానీ ఆతర్ం,
ఆవేశం అలముముకుని ఉంటాఎందుకు ఎపుప్డూ? వాటస్ అప నోటిఫికేషన టింగు మనన్పుడలాల్ ఎందుకా ఝలుల్మనే అదురుపాటు
ఎలల్వేళలా?
ఇలా పర్పంచంలో ఉండే పర్తి ఒకక్రితో నవువ్తూ మన వరుచ్య్వల సేప్స లో చోటు ఇసూత్ మొహమాటంగా సరుద్కుపోతూ
ఉండాలా? ఇంత టెకాన్లజీ కనుకుక్నన్ది ఇందుకోసమేనా అని? సవాలక్ష సెటిట్ంగులు చేసుకుని, ఫిలట్రుల్ యాడ చేసుకుంటే తపప్ మనశాశ్ంతి
ఉండేలా లేదు అనిపించింది.
ఇలా ఆలోచనలోల్ ఉండగానే ఠింగుమంది ఫోను. క్షణంలో వెయోయ్వంతు సరుర్న పాకిన 'డోపమైన లూప' ని
నియంతిర్ంచేలోపే ఆతర్ంగా ఫోన లాకుక్ని చూసాను. 202 శేవ్త నుండి మెసేజ. ఈ రోజు తన కార సరీవ్స కిసాత్నని చెపిప్ంది. కాబటిట్ ఆ పిలల్
డానస్ కాల్స దగగ్ర తనని దింపుతానని చెపాప్ను. నినోన్ సారి గురుత్ చేసింది. మళీల్ ఈరోజు. చెపేప్వాడికి, చేసే వాడికి అవతలి వాడు ఎపుప్డూ
లోకువే కదా. సరే అని యధాలాపంగా నేను 'ఆనైల్న' లో ఉనాన్ను అని తనకు తెలుసుత్ంది అని తెలిసినా పది నిముషాలు ఆగి రిపైల్ ఇచాచ్ను.
“ఎందుకు?”
ఏమో మరి!
నాకు అవసరం ఉనన్పుప్డు అందరూ అలాగే పర్వరిత్సాత్రు. ఏదో తపప్నిసరై, విలువైనది ఏదో దానం చేసుత్నన్టుట్, దానికి
మనం జీవితాంతం కృతజఞ్తగా ఉండాలిస్ందే అనన్టుట్ నాలుగు సారుల్ గురుత్ చేసి మరి కానీ ఏ చినన్ మాట సహాయం కూడా చెయయ్రు. నేను
అలాగే ఉండాలి కదా మరి!
"ఎంత 'అబస్రడ్' గా ఆలోచిసుత్నాన్ను?" అని ఎకక్డినుండో లీలగా వసోత్నన్ పర్శన్ను విదిలించి పారేసి ఇంసాట్లో ఏవో
వీడియోలు చూసూత్ కూరుచ్నాన్.
మరో రెండు మెసేజిలు ఇపిప్ంచుకునాన్క ఐదు నిమిషాలోల్ పారిక్ంగ లో ఉంటాను అని చెపిప్ పది నిమిషాల తరువాత
ఇంటోల్ంచి బయలుదేరాను. నేను తెలీకుండానే ఆనందిసుత్నాన్ను ఈ పార్సెస అంతా. నేను కార దగగ్రికి వెళేల్సరికి రెడీ గా ఉంది శేవ్త.
ముదురు ఆకుపచచ్ రంగుకి సనన్ని బంగారు అంచునన్ కురిత్, నలల్ని చునీన్, జరమ్న సిలవ్ర జుంకీలు. తీరుగా కాటుక పెటిట్న కళుళ్. రెండు
చేతులతో ఎడమ భుజానికి వేళాళ్డుతునన్ కలంకారీ హాయ్ండ బాగ ని నలిపేసూత్ ఎదురుచూసూత్ ఉంది. ఒకక్ చినన్ డీటెయిల కూడా మిస
అవవ్లేదు నేను. ఎతిన్క ఇండియన బొమమ్లాగా ఉంది పిలల్. 'భలే ఉనాన్వ!' అనాలి అనిపించినా పటిట్ంచుకోనటుట్ పద పద అని కార అన లాక
చేసి బయలుదేరాము.
"ఎంత ఆతమ్విశావ్సం పిలల్లో!" ... "ఆఁ ! భారాయ్ భరత్ ఇదద్రూ జాబ చేసాత్రు కదా.”
"బంగారు కొమమ్లా ఉంది " ... "ఇంకా పిలల్లు లేరు గా! "
"ఇరవై ఏడేళల్కి మళీల్ చినన్పుప్డు వదిలేసిన నాటాయ్నిన్ నేరుచ్కుంటోంది.” ....." సరేలే! అమెరికా వచాచ్క చుటాట్లు, చాకిరీ
అనిన్ తగిగ్ తీరిక ఎకుక్వ కదా. ఏదో ఒకటి చెయయ్కపోతే ఎలా తోచేది?"
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అమెరికా అమామ్యి

ఇలా ఒకవైపు యాంతిర్కంగా ఫారమ్ల గా మాటాల్డుతూనే, నిసస్ంకోచంగా మనసులో జడిజ్ చేసేసుత్నాన్ను శేవ్త గురించి.
ముసుగులు తీసేసేత్ ఎంత భయంకరమైన ఆలోచనలు కదా అందరివీ?
వాళల్ డానస్ కాల్స దగగ్ర శేవ్తని దింపేసి పకక్నే ఉనన్ ఇండియన గోర్సరీస కి వెళాళ్ను. రష ఎకుక్వగా లేకపోడంతో తవ్రగానే
అయిపోయింది. పెదద్గా చేసే పని కూడా లేదు కాబటిట్ శేవ్త వాళల్ డానస్ కాల్స కి వెళాళ్ను. నేను తన కోసం ఎదురు చూసాను అని తనకీ
తెలియాలి కదా అని. ఎపుప్డూ రమమ్ని అడుగుతూ ఉనాన్ వెళళ్లేదు. చూదాద్ం అనుకుంటూ వెళాళ్ను లోపలికి.
చినన్ గూర్పే. ఎకుక్వ మంది లేరు. అంతా కలిపి పదకొండు మంది అంతే. శేవ్త అపుప్డపుప్డు చెపూత్ ఉండడం వలల్ ఫొటోస
చూసి ఉండడం వలల్ పోలుచ్కునాన్ను కొందరిని. అకక్డ గోడకి కూరుచ్ని కరర్ కొడుతూ సొలుల్ కటుట్ చెపుతునన్ గురువు గారిని చూడగానే
తెలీకుండానే నమసాక్రం చేసి నిశశ్బద్ంగా ఒక మూలకి ఒదిగి కూరుచ్నాన్ను. జడిజ్ చేసూత్ ఇంకెవరైనా బురర్లో ఏదో ఎడెడ్మ అంటే తెడెడ్మ గా
అంటారేమో అని చూసా కానీ అపప్టికే అకక్డి వాతావరణంలో లీనం అయిపోయా.
చకక్గా గురువు గారు వేసే తాళానికి అనుగుణంగా లయబదద్ంగా అడుగులు కదుపుతూ చినాన్ పెదాద్ ఆనందంగా సరవ్ం
మరచి నాటయ్ం చేసూత్ ఉంటే చూడ ముచచ్టగా ఉంది. అకక్డే బృందావనం చూపిసుత్నాన్రు, వారే క్షణంలో గోపికలవుతునాన్రు మరుక్షణంలో
వారే కృషుణ్డిగా మారుతునాన్రు. పర్తి భావానీన్ అనుభూతి చెందుతూ భావసూఫ్రిత్తో రసనిషప్తిత్ కలిగిసుత్నాన్రు. వాళల్ మొహాలోల్ తేటగా
కనపడుతునన్ ఆనందం. తెలీకుండానే ఆ ఆనందానిన్ నేను అందుకుంటునన్టుట్ ఉనాన్ను.
కాల్స అయేయ్సరికి వాతావరణంలో కూడా ఒకవిధమైన ఎనరీజ్ నిండిపోయింది. శేవ్తతో కలిసి తిరిగి వసూత్ ఉంటే మళీల్
ముసురుకునన్ ఆలోచనలు. కానీ వితండంగా వాదించి నా ఇగో తృపిత్ పరచినటుట్ కాకుండా , నా పర్శన్లనిన్టికీ జవాబు వెతుకుక్నన్టుల్గా
ఉంది.
వాటస్ ఆప లో నేను విసుకుక్నన్ మనుషులు ఇకక్డ డానస్ కాల్స లో నేను చూసిన మనుషులు అందరం ఒకే కాలమానంలో
ఒకేలాంటి పరిసిథ్తుల మధయ్న, ఒకేలాంటి సుఖాలు, సౌకరాయ్ల చుటూట్ ఉనాన్ము. కానీ మేము మాలో ఉండే ఎనరీజ్ని విడుదల చేసే మారాగ్లు
ఎంచుకోడంలో వేరు వేరుగా ఆలోచించాము అంతే.
సిరి ధానయ్పు రాసులు కురిపించే కుంభవృషిట్, పచచ్దనానిన్ కబళించి పొగతో ఉకిక్రిబికిక్రి చేసే కారిచ్చుచ్ రెండూ
పర్కృతిలోంచి పుటిట్నటుట్గానే. ఒకదానిన్ ఒకటి సమనవ్య పరుచుకుంటూ ఇంకా సృషిట్ నిలబడేలా చేసుత్నాన్యేమో! అలాగే మనలోనే మంచి
చెడు ఒకదానిన్ ఒకటి సమనవ్య పరుచుకుంటూ మనిషి పతనం కాకుండా చూసుత్ందేమో అనిపించింది. ముందు కాలాలోల్ లాగా నలేల్రు మీద
బండి నడక అయితే కాదు జీవితం. ఇనిన్ పర్లోభాల చుటూట్ మంచి చెడుల మధయ్న తీగపై నడిచే దొమమ్రాట లాగా ఉంది. ఎలా నెటుట్కుని
వసాత్మో వారి వారి విజఞ్తను బటిట్. తూకం చెడిందా తార్సు మొతత్ం బోలాత్పడినటేట్ ఇక.
ఆలోచిసూత్నే అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ కి వచేచ్సాము. ఈసారి బురర్లో వేరే ఆలోచన లేకుండా మనసూఫ్రిత్గా అనాన్ను శేవ్తతో
" చాలా బాగా చేసావు శేవ్తా. మీ కాల్స నాకు చాలా నచిచ్ంది." అని.
అంతే ఒకక్ మాట..ఆ చినన్ మాటకే ఎంత సంబరంగా నవివ్ందో.. ఒకవైపుగా ఒరిగిపోతునన్ నా తూకం కాసత్ పైకి
లేచినటుట్గా తోచింది. ఇహపై తూకం సరిచేసుకోవాలి. కిటుకు చాలా తేలికే కదా !
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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