લુએટા વૉકર
– વીણા અવીનાશ કડકીયા
‘નેશ સ બક’માં મ લગભગ આઠ વષ કામ કયુ હતું. લુએટા અમારી બક મેનેજર. મારો
અને તેનો જ મ દીવસ એક જ દીવસે. તે બરાબર મારા કરતાં દસ વષ નાની હતી. શ આતમાં તો
તેને ભારતીય માટે બહુ માન હોય એવું લા યું નહ .
થોડી તુંડમી

કે તે આ ીકન–અમેરીકન હતી એટલે

ઓછી હતી.

એક વખત હું લંચ ટાઈમમાં મા ં સલાડ ખાતી હતી.
‘ વીના, યોર સલાડ લુ સ ઈ ટે ટ ગ'
‘ડુ યુ વો ટ ટુ ટાય?'
મ પુ

ું. તેણે હા પાડી. પછી તો શીર તો થઈ ગયો. મારી અને તેની દો તી ધીરે ધીરે

મવા માંડી. તે થોડી આછા કલરની હતી. તેનો પતી ચચમાં ી ટ હતો. એકવાર યારે બકમાં
આ યો યારે તેને

ઈને હું છળી મરી હતી. ખેર, વાત આડે પાટે ચડી ગઈ.

રે યાટા અને હું એક જ ડીપાટમે ટમાં કામ કરતાં. હજુ પણ મને યાદ છે, એ દર યાન હું,
એ.ટી.એમ. ડીપાટમે ટમાં કામ કરતી હતી. યારે બધા ટા ઝે શન એ.ટી.એમ.ના મશીનમાંથી કાઢી
લેવામાં આવે યારે મારા ડીપાટમે ટમાં આવતા. મંગળવાર ન આવે એવું હું ઈ છતી. શનીવારે
આમ પણ, લોકો બકમાં વધારે

ય. રવીવારે ર

હોય. તેથી તે કામ મંગળવારે સવારે આવે.

1000થી 1200 કવસ ોસેસ કરવા પડતા. પૈસા ગણવાના અને બધું કામ તૈયાર કરીને આપવાનુ.ં
ઘણીવાર સવારની સાડાસાતથી આવેલી હો તોયે રાતના નવ વા યા સુધી કામ પુ ં ન થતુ.ં
યારે મને ખુબ કામ રહે તું યારે રે યાટા મને મદદ પણ કરતી. આજ ે 25 વષ થઈ ગયાં
આ વાતને. મને એમ લાગે છે કે હું હજુ કાલે જ એ બકમાં ફુ લટાઈમ કામ કરતી હતી.

દર મંગળવારે મોડુ ં થતું યારે પતીદેવ બક ઉપર લેવા આવતા. આમ, કામમાં તો ફાવી ગયું
હતુ.ં મારી સાથે ડીપાટમે ટમાં ણ આ ીકન–અમેરીકન અને ચાર ધોળીઓ હતી. બધા સાથે

બ

પુરતો સારો સ બ ધ હતો. બાકી મારાં બે સ તાનો કૉલેજમાં હોવાથી ઘરે ખાસ બહુ કામ ન રહે ત.ું
બકમાં ફુ લ ટાઈમ નોકરી મળી હતી તેથી મને ખુબ ગમતું.
કોઈ પણ

કે આ ડીપાટમે ટમાં તમારે

તનો સ પક સામા ય માનવી સાથે ન હોય. તમારે તમારી કેબીનમાં બેસીને કામ

કરવાનુ.ં એટલું સા ં , કોઈની ગડમથલ તમારા કામમાં ન હોય. એંજલા અમારી ટીમની લીડર હતી.
એકવાર તેની ગાડીમાં સાથે ઘરે આવતાં ગાડીમાં કહે :
‘મારી પાસે પૈસા નથી. ગેસના પૈસા આપીશ'?
હવે ના તો કેમ પડાય ! હું પણ કાંઈ બહુ પૈસા લઈને બકમાં જતી નહ . ચાજ કાડ હોય
એટલે ચાલે. દસેક ડૉલર આ યા. પછી મને કહે ,
‘આ ગેસ ટેશનવાળા અમારો જરાય ભરોસો ન કરે '.
‘કેમ?'
મ એને મારો અનુભવ ક ો. એકવાર રે ડો સમાંથી

ોસરી લીધી ને કાડ હતું નહ .

મેનેજર મને ઓળખતી હતી. મને કહે , ‘પૈસા પછી આપી જજ ે.’
આજ ે અમેરીકામાં આવું બનવું મુ કેલ છે. આ 90ના સમયની વાત છે. એંજલા રડવા જવે ી
થઈ ગઈ. કહે , ‘આજ ે અમેરીકામાં અમારો વી ાસ કોઈ ન કરે . સહુ થી મહ વનું કારણ અમારી
ચામડી છે.’ યારે મને થતુ,ં મોટી વાતો કરતાં અમેરીકનો આપણા જ ેવા જ છે. આપણે યાં જ ેમ
કેટલાક અ પૃ ય ગણાય છે, તેવા અહ ના આ આ ીકન–અમેરીકન.
અંતર દુઃખી થતું. છતાં પણ; અપવાદ પ, કોઈ વાર તેમની વત ક પણ જવાબદાર રહે તી.
ડીપાટમટમાં પાટ હોય યારે હું આપ ં ગુ ુ ખાવાનું બનાવીને લઈ

. ધોળીયા અને કાળીયા

એવી રીતે ખાવાના તરફ જુ એ કે મારે કહે વું પડે : ‘Please, do not give dirty look to

my food. My food does not bite you.’ (મહે રબાની કરીને આવી હીણી–ગંદી નજરે
મારા ભોજનને ન તાકો. મા ં ખાવાનું તમને બચકુ ં નથી ભરતુ.ં )

આજ ે એ જ લોકો, હું યારે ક યુનીટી સટરમાં કુ ક ગ લાસ ચલાવું છુ ં યારે આંગળાં
ચાટીને આપ ં ખાવાનું ખાય છે. ઉપરથી વે ટેરીયન છે એ

ણી, ડબલ ખાય છે. લુએટા મારી

બક મેનેજર તો મારી સખી થઈ ગઈ હતી. તે યોર ી ન લેડી અને હું યોર હ દુ લેડી.
અમારા વીચારો ઘણા મળતાઝુલતા હતા. યારે પણ તે થોડી ઉદાસ કે અપસેટ હોય યારે
મને તેની ઓફીસમાં બોલાવે. અમે બ ે નીરાંતે વાતો કરીએ. તેને મારા વીચારો ખુબ ગમતા.
યારથી એક ફીલોસોફી મ પણ

વનમાં અપનાવતા શીખી લીધુ.ં

‘નો મેટર ોમ વોટ પાટ ઓફ ધ અથ યુ આર, ુમન બ ગ આર સેમ ઓલ ઓવર ધ
વ ડ. આઉટ સાઈડ કીન–કલર હે ઝ નો ઈમપોટ સ'. એનીથ ગ યુ ઈટ, લડ ઈઝ ઓલવેઈઝ રે ડ
ઈન કલર.' (તમે વી ના કોઈ પણ ભાગના હો, દુનીયાભરની માનવ ત સમાન છે. બહારની
ચામડીના રં ગોનું કશું મહ વ નથી. ખોરાક પણ જ ે હોય તે; સૌના લોહીનો રં ગ તો લાલ જ છે.’)

– વીણા અવીનાશ કડકીયા
સજકસ પક :
Pravina Avinash kadakia,
651 Bering Dr. Unit 304, Houston – TX – 77057-USA
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FaceBook : https://www.facebook.com/pakadakia
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?
More than 3,59,40,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com
More than 1,17,01,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com
More than 10,52,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com
More than 12,36,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી શી કૃ તીઓ વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ
હોય તો, તમા ં નામ, આઈડી, સરનામુ.ં . વગેરે માહીતી મોકલી મને લખ ..
તમને પણ અમારી આ ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ દર પંદર દીવસે, એક મેલ સાથે
પીડીએફ પે મળતી રહે શ.ે .
–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com અને
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com
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