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1  అమెరికలకలం కథలు    

    దొంగలుదొంగలు  పడినపడిన  రెండురెండు  నెలలనెలల  తరు తతరు త......    
   
“దొంగలు పడిన ఆరు నెలల తరువాత కుకక్లు మొరిగినటుట్ “ అనీ, “ఆలసయ్ం అమృతం విషం” అనే తెలుగు వాడు ఒకక్ టీవీ సీరియలస్ 

చూడడం తపప్ ఇంకే పనీ సరి అయిన సమయానికి చెయయ్నే చెయయ్డు.  అదే ఆంగేల్యులు “ఇటీజ నేవర లేట దేన నెవర” అనుకుంటారు. నేను 
ఆంగల్ భాష మాటాల్డే దేశంలో ఉనన్ తెలుగు వాణిన్ కాబటిట్ రెండు నెలల కిర్తం ఆంగల్ దేశంలో లో ఉనన్ లండన లో జరిగిన సాహితయ్ తతంగం 
గురించి ఆలసయ్ంగా “మొరుగుతునాన్ను”....అనగా...అంతగా అవసరం లేని సంగతుల మీద ఇపుప్డు తెలుగులో వాపోతునాన్నన మాట.  

అసలు ఏం జరిగిందంటే రెండు నెలల కిర్తం ఒక రోజు “ఎకక్డికెళుత్నాన్వ?” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా నేను సదుద్కునన్ ఒక చినన్ పెటెట్, 
ఒక పేదద్ పెటెట్, “మంగలి పొది” అని ఆవిడచే ముదుద్గా పిలువబడే నా కంపూయ్టర సంచీ చూసి. ఇక లాభం లేదు అనుకుని “లండన వెళుత్నాన్ను, 
హనీ” అని రహసయ్ం బయట పెటేట్శాను. “ఓ లండనా...మరి చెంబు ఏదీ ? “ అని  పక, పకా నవివ్ంది ఆ మహా తలిల్.  నాకు వెలగ లేదు. 
“అదేనోయ, వెరిర్ హసెబ్ండూ...చినన్పుప్డు లండన వెళళ్డం అంటే చెంబు పటుట్కుని పెరటోల్కి పరిగెటట్డమేగా, ఇంతకీ అకక్డ ఏం 
ఉదధ్రించడానికేమిటీ?” అనేసి, నాలుగవ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్కు లండన బయలు దేరిన నా పరువు గంగలో కలిపేసింది.  

“అది సరే...ఆ చినన్ పెటెట్లో నీకునన్ రెండు చెడీడ్లు, లుంగీలు సరిపోతాయి కానీ, అకక్డి చలికి వణికి చసాత్వు. జాగర్తత్ “ అనేసి...అదేమిటీ 
, అంత పెదద్ పెటెట్లో ఏం సదాద్ద్వు? నాలుగైదు ఉనిన్ రగుగ్లు కానీ పెటుట్కునాన్వా? అని అడిగింది.  

“ఓ అదా ? ఏం లేదులే...అందులో ఒక డజను పెదద్ పీటలు సదాడ్ను.”” అనాన్ను. 
“పెదద్ పీటలా? యు మీన పీటలు....తెలుగు పీటలా, పీతలా ?” మొహం ఎలా పెటాట్లో తెలియని మొహం పెటిట్ంది మా ఆవిడ.  
“అదేనోయ...లండన లో తెలుగు సాహితాయ్నికి, అకక్డి రచయితలకి పెదద్ పీట వేదాద్మని వెళుత్నాన్ కదా. లండన లో దొరకవేమో అని 

ఇకక్డి నుంచే పటుట్కెళుత్నాన్ను”. ఎలా ఉంది ఐడియా” అని ఆవిడని అనవసరంగా రెచచ్గొటాట్ను. నేను అనిన్ పెటెట్లూ పటుట్కుని హడావుడిగా 
ఇంటోల్ంచి బయటకి వచేచ్సి ఇంకా ఆవిడ వాయ్ఖయ్లు నా చెవులోల్ గింగురుమంటూ ఉనాన్ నా కారు ఎయిర పోరట్ కి వెళిల్పోయాను.  

   హీతోర్ విమానాశర్యం లో దిగగానే అకక్డ కసట్మస్ వాడూ “ఏం ఉదధ్రించడానికి ఇకక్డికి వచాచ్వు? ఎనాన్ళుల్ంటావు” ఆవటా అని 
సరిగాగ్ అవే పర్శన్లు అడగగానే వీడు కొంపతీసి ఈ కీవ్న ఎలిజబెత గారి బంటు గాడు మా కీవ్న వికోట్రియా తో ముందే సంపర్దించాడేమో అని 
అనుమానం వచేచ్సింది. ఆ గండం నుంచి ఎంతో చాకచకయ్ంగా బయట పడి..అంటే కసట్మస్ నుంచి బయట పడగానే సాకాష్తూత్ లండన సంసథ్ 
అధికారులు ననున్ సావ్గతించారు. చెపొప్దూద్, ననున్ ఊళోల్ నుంచి సాగనంపడానికి సంతోషంగా చాలా మంది రావడం నాకు అలవాటే కానీ ఇలా 
ననున్ రిసీవ చేసుకోడానికి వాళుళ్ రావడం చూసి, వారి అమాయకతావ్నికి జాలి వేసింది.  పైగా అమెరికాలో లాగా యజమానీ & డైరవరూ, కీల్నరూ 
ఒకరే కాకుండా ఇకక్డ దరాజ్గా వెనకాల సీటులో మేము కూచుండగా కారు డైరవరు ననున్ ఒక హోటల లాంటి ఎపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ లాంటి బస 
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లో దించాడు. ఈ 4వ పర్పంచ సాహితీ సదసుస్కు వచిచ్న గొపప్ వాళళ్ందరం అదే బసలో మూడు రోజులు కాపురం చేశాం. అనగా....”సిరివెనెన్ల” 
సీతారామ శాసిత్, జొనన్వితుత్ల, తనికెళళ్ భరణి, అశోక తేజ, అకిక్రాజు సుందర రామకృషణ్, కొలకలూరి ఇనాక, మండలి బుదధ్ పర్సాద గారు, ఫార్నస్ 
నుంచి వచిచ్న డేనియల నేజేరస్, వడేడ్పలిల్ కృషణ్ మొదలైన వారు అనన్ మాట. ఇక పర్ధాన అతిథి అయిన ఆంధర్ పర్దేశ ఉప ముఖయ్ మంతిర్ గారు, 
యారల్గడడ్ లకీష్ పర్సాద , సినీ నటులు సునీల, రాజా రవీందర్, కేతవరపు రాజయ్శీర్ మరికొందరు తెలిసిన వారి ఇళళ్లో ఉనాన్రు. ఈ “పర్తేయ్క” బస 
లో పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, పర్తీ గదిలోనూ కుంపటి, రిఫిర్జిరేటర, ఐదారు గదులకి కలిపి ఒక సాన్నాల గది అనీన్ ఉంటాయి కానీ, మన బియయ్ం, 
కూరలు, మంచి నీళుళ్, కాఫీ, సబుబ్, తువావ్ళుళ్ వగైరా “సుఖ సంసారానికి “  కావలసిన “సకల సరుకులు”  మనమే ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. సాథ్నిక 
సంసథ్ వారు ఎంతో తెలివిగా సినీ పర్ముఖులకి మాతర్ం పొదుద్నేన్ దోశలు, ఉపామ్ చేసిపెటట్డానికి వలంటీరల్ని ఏరాప్టు చేసి నా బోటి గాళళ్ని బెర్డుడ్, 
జాములకి వదిలేశారు.   

ఇక సభ విషయాల కొసేత్ , సినీ పర్ముఖులు మేకప చేసుకుని రావడానికి ఆలసయ్ం అయిన కారణం చేత మొదటి రోజు యదావిధిగా 
గంటనన్ర ఆలసయ్ంగా పార్రంభం అయింది.  అంతకు ముందే నేను కషట్పడి తయారు చేసిన “మినిట బై మినిట” కారయ్కర్మానిన్ పర్ధాన 
నిరావ్హకులు గారు “గంట బై గంట” గా మారేచ్శారు.  పైగా ఆయన ఎంత మంచి వారంటే , సభ జరుగుతుండగా ఎవరైనా వచిచ్ “మా ఇంటోల్ 
టామీకి ఒంటోల్ బాలేదుట, ఇపుప్డే మా ఆవిడ ఫోన చేసింది” అని చెపప్గానే అపుప్డు అనరగ్ళంగా మాటాల్డుతునన్ వకత్ గారి నోరు కటేట్సి , మరో 
మూడు గంటల తరువాత మాటాల్డ వలసిన సదరు టామీ గారి ఉపనాయ్సానిన్ పెటేట్సే వారు. ఇలా అనుకునన్దొకటీ, అయినదొకటీ గా సాహితయ్ సభ 
గుబాళించింది.  

ఇక పార్రంభ సభ నిరావ్హకుడి గా నేను అందరినీ 
వేదిక మీదకి ఆహావ్నించాను. ముందుగా పర్ధాన అతిథిగా 
ఉప ముఖయ్ మంతిర్ గారిని సభని పార్రంభించమని నేను 
మైకులో కోరుతుండగా...ఇందాకటి నిరావ్హకుడు గారు 
అరజ్ంటుగా వచిచ్ నా చెవి గటిట్గా కొరికాడు. నా 
అనుభవంలో సరిగాగ్ అటువంటి సమయంలో ఎవరైనా మైకు 
మూసేసి చెవి కొరికాడు అంటే ఎందుకూ పనికి రాని చెతత్ 
విషయం అయినా అవాలి లేదా...ఎకక్డైనా కొంప ములిగి 
పోయి ఉండాలి. పర్సుత్త చెవి కొరుకుడు విషయంలో ఈ 
రెండూ ఒకే సారి జరిగాయి. ఆ చెవి కొరుకుడులో మొదటి 
వాకయ్ం  ఏమిటంటే ...అకక్డ హైదరాబాద లో మన అసెంబీల్ 

సీప్కర గారు టీవీ ముందు కూచుని ఈ సభ లైవ కవరేజ చూసుత్నాన్రుట...అది తెలియగానే నేను ముందు వరసలో ఉనన్ ఒకానొక టీవీ వారి 
కెమెరా చూసి ఆ కెమేరామన కేసి ఎంతో ఆపాయ్యంగా చూసి కళళ్తోటే పలకరించి అతనిన్ ఇంపెర్స చేశాను. ఈ తతంగం జరుగుతుండగా రెండో 
వాకయ్ంలో తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే సదరు సీప్కర గారి కుమారెత్ తన తండిర్ ..అనగా సదరు సీప్కర గారి మీద అంగేర్జీ లో వార్సిన పుసత్కం 
కాపీలు పది సేట్జి మీదనే ఉనాన్యి అనీ....వాటిని ఉప ముఖయ్మంతిర్ గారు ఆవిషక్రిసూత్ ఉండగా చూసి ఆ ఆయన ..అనగా సదరు సీప్కర గారు 
చూసి తరించి, ఆనందించి అపుప్డు నిదర్ వసుత్ంది కాబటిట్ పడుకుంటారు కాబటిట్ ఆ కారయ్కర్మానిన్ తొందరగా పూరీత్ చెయయ్మని నాకు ఆ చెవి 
కొరుకుడులో వచిచ్న ఆదేశాలు.  నాకు ఏ మాతర్ం తెలియకుండా తెర వెనుక ఇంత భారీ ఎతుత్న ఏరాప్టుల్ చేసి ఆఖరి క్షణం లో ననున్ నిరాసకుత్డిగా 
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చేసిన ఆ సంసథ్ వారి శకిత్ కి అబుబ్ర పడుతూ ఉండగా ఉప ముఖయ్మంతిర్ గారు తన ఆరు పేజీల ఉపనాయ్సానిన్ బాగానే చదివారు. ఆ పిమమ్ట ఆ 
పుసత్కానిన్ అటట్ చిరగకుండా ఆవిషక్రించి, సీప్కర గారికి హాయిగా నిదర్ పోయే అవకాశం కలిగించారు.  

ఇక లండన లో ఆ పర్పంచ తెలుగు 
సాహితీ సదసుస్ పెటట్డంలో పర్ధానోదేద్శయ్ం అకక్డి 
రచయితలందరూ కలుసుకోడానికి, తమ రచనలు 
వినిపించడానికీ ఒక వేదిక కలిగించడం. కానీ 
“గురార్నైన్నా, గాడిదనైనా దాణా కలిపినా తొటెట్ 
దగగ్రకి తీసుకెళల్ గలం కానీ, తినిపించలేం కదా”. 
ఈ పరిసిథ్తి కూడా అలాగే అయింది. ఉదాహరణకి 
ఒకావిడ తన పర్తిభ గురించి నాలుగైదు ఈ 
మెయిలస్ లో వివరించి తనకి కనీసం అరగంట 
సమయం అయినా కేటాయిసేత్ తన పర్తిభ అంతా 
పర్పంచం మొతత్ం తెలిసేలా చెపప్గలను” అని 
హడావుడి చేశారు. మేము ఆవిడకి కావాలిస్న 
సమయం మొదటి రోజు కుదరక రెండో రోజు కేటాయించాం అని తెలియగానే ఆవిడకి అరజ్ంటుగా “తల నొపిప్” వచిచ్ అసలు రానే లేదు.  
అదేమిటో ఆడవారికి పడక గదిలో తల నొపీప్ రావడం గురించి కథలు వినాన్ను కానీ సాహితయ్ సభలపుప్డు కూడా వసుత్ంది అని లండన లో 
తెలుసుకునాన్ను. కోపం వచిచ్నపుప్డే తలనొపిప్ రావడం కూడా మనం వినన్దే! ఇక మరొకాయన సభ జరిగే హాలు గుమమ్ం దాకా వచిచ్, అకక్డ 
వాళుళ్ రిజిసేట్ర్షన ఫీజు అడగగానే ఖంగు తిని “నా అంతటి గొపప్వాడిని డబుబ్ అడుగుతారా? హనాన్”?” అని కోపప్డి వెనకిక్ వెళిల్పోతుండగా నేను 
దూరంగా సేట్జి మీద నుంచి గమనించి, అరజ్ంటుగా నా జేబు లోంచి పాతిక పౌండుల్ తీసి గుమమ్ం దగగ్రకి పంపించాను. అపప్టికీ ఆయన 
నిషర్క్మించారు...నా పాతిక పౌండుల్ హుష కాకీ. మొతాత్నికి ఈ మహా సభలలో సినీ కవుల పర్సంగాలు ఒక ఎతైత్తే, లండన లో తొలి సారిగా 
జరిగిన పాలపరిత్ శాయ్మలానంద పర్సాద గారి అచచ్ తెనుగు అషాట్వధానం మరొక ఎతుత్.   

సాథ్నికుల కనాన్ ఇండియా నుంచి వచిచ్న, రపిప్ంచిన రచయితలే ఎకుక్వగా ఉనన్ రెండు రోజుల పాటు సాహితయ్ం ఆనందంగా 
“భరించాక”  ఇక లండన మహా నగరం చూసే ఏరాప్టుల్ చేశారు నిరావ్హకులు. అందులో అందరికీ నచిచ్నది హౌస ఆఫ లారడ్స్ ....అనగా బిర్టిష 
పర్భుతవ్ం వారి పారల్మెంట భవనం లో లారడ్ లుంబా గారు, హౌస ఆఫ కామనస్ సభుయ్లు డాన బైలస్ గారితో సమావేశం. మనలిన్ కొనిన్ వందల 
ఏళుళ్ పరిపాలించిన బిర్టిష వారి అధికారులతో మేం పదిహేను మందీ హౌస ఆఫ కామనస్ లో ఏదో మామూలు టూరిసట్ లా కాకుండా ఒక మంచి 
మీటింగ లో కలుసుకోవడం, జొనన్వితుత్ల గారు ఆశువు గా తెలుగు కవితావ్నిన్ వినిపించడం, అకిక్రాజు గారు పౌరాణిక పదాయ్లని పాడడం, నేను 
యదావిధిగా నా “సొంత సుతిత్” కొటుట్కోవడం భలేగా ఉంది. నేను “ఒదుద్ మొరోర్” అని శుధద్డ్ తెలుగులో ఎంత వాపోయినా ముందు రోజు ఆం. 
పర్. ఉ.ము.మం. గారు, ఇపుప్డు లారడ్ లుంబా గారు ...మరో పాతిక మందికి కూడా కపిప్తే కపుప్ కాక...పతకం ఇచిచ్న ఇచుచ్ కాక...నాకు శాలువా 
కపిప్ సతక్రించే సీనులలో నా అపరిమితానందానిన్ బాగానే నటించాను.    

మొతాత్నికి లండన తతంగం అంతా పూరిత్ చేసుకుని మళీళ్ హూయ్సట్న రాగానే ననున్ దింపుకుని ఇంటికి తీసుకెళళ్డానికి వచిచ్న మా కీవ్న 
వికోట్రియా నా “మంగలి పొదీ” ఆ పేదద్ద్ పెటీట్ చూసి “ఏమిటీ , ఆ పెటెట్లో వాళుళ్ నీకు కపిప్న శాలువాలు, ఇచిచ్న చెకక్ ముకక్లే” అని అందంగా 
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ఆశచ్రయ్ంగా మొహం పెటిట్ంది.  నేను “ఆ నా 
మొహం, అవనీన్ నేను అకక్డ వేదాద్మనుకునన్ 
సాహితయ్ం పీటలే! వేయించుకునే వాళుళ్ లేక 
మళీళ్ వెనకిక్ పటుట్కొచేచ్శాను. మన అమెరికాయే 
నయం.” అని నా మొహం అదోలా, విచారంగా 
పెటాట్ను.   

ఏది ఏమైతేనేం, నిజంగానే లండన లో 
సెపెట్ంబర (సెపెట్ంబర 27-28, 2014) పాటు 
దిగివ్జయంగా జరిగిన నాలుగవ  పర్పంచ 
తెలుగు సాహితీ సదసుస్ విశేషాలు ఈ కిర్ంది 
లింకులలో చూడవచుచ్ను....ఆసకిత్ ఉనన్ వారు. 
ఆసకిత్ లేని వారు ఆ విషయం నాకు చెపేత్ కాని 

తెలియదు కాదు కాబటిట్ చెపాప్ పెటట్కుండా వదిలెయయ్ండి.   
    
http://epaper.prajasakti.com/347810/Prajasakti-Main/Ap-Main-Edition?show=touch#page/8/1 
 
http://www.cinevinodam.com/newsinner/1/377/world-telugu-litarary-meet-at-london.html 
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