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ఆ ఒక  అడఆ ఒక  అడ !!  
  
      ఎందుకో తెలియదు కానీ నాకు ఏ సంవత రం అయినా స , డిశంబర్ ల రాగానే డ కళలు ...సా ..కలలు వసాత్ యి. 

అవనీన్ కూడా ఆ ఏడు నేను నా “సాహితయ్ రోగం” కుదురుచ్కోడానికి తగలేసిన డబుబ్ తిరిగి ఎలా సంపాదించుకోవాలా అనే అంశం 
మీదే! ఇలా లాభం లేదు అని నన్ ఒక  రో  పడుకునే ందు  “ఆంజనేయ దండకం” చదువుతూ ఉంటే ఆవిడ నాకేసి సిన 

పుకి అరంధ్  నాకు తెలుసు కాబటిట్  అసలు విషయం ..అనగా ఈ  ఏటి సాహి య్దాయ లోప  – మంచి నీళ  వ  అయిన 
ఖరూచ్ తపప్ నాకు వసుత్ నన్ కలా కళల –విషయం గురించి చెపాప్ను. “అవునులే నీకు వచేచ్వి అనీన్ డ “కళ”లే అయిఉం యి. 
మంచి వాళకిల్  వచేచ్వి మంచి కలలూ, పెడ బుదులునన్ద్  వాళకిల్  డ ‘కళలూ” వసాత్ యిట, మా మ  చె ప్ది” అని నిటూట్ రు త్  
ఉంటుండి మా కీవ్న్ వికోరియాట్ . “అసలు నువువ్ పుటడానికిట్  కొనేన్ళ  ందే మీ మ  పోయిందిగా” అని నేను అనగానే “ ధవ లా 
పాయింటుల్  లాగకు. ఆవి  బతికి ఉంటే ఇంత అ యితయ్ం జరగక పోవును. అదే సు బ్రా తౖేనా, .. యిగా...ఉదోయ్గం 
చేసుకుంటూ.  ” అని సవ్రం పెంచ యింది మా ఆవిడ. నా లకి ఈ సు బ్రా డు “మి నం” లో “ రం సంబంధం” 
లాంటి వాడు. అసలు ఉనన్దో, లేదో తెలియదు కానీ అనవసరంగా నా వితంలోకి త్  చికాకు పెడుతూ ఉం డు 
అపుప్డపుప్డు.   

ఎపుప్డయితే సు బ్రా డి సాత్ వన వచిచ్ందో అపుప్  ఇక  అరంటుగా మా చ్యాయ్లని , నా అసలు సమసయ్కి 
“ఇంట లిచి రచచ్ లవ వ ను” అని ఆరోయ్కి త్ కదా అని  అరకష్ణంలో సాటె  మా చ్సి, అసలు విషయం రిగాత్  ఒ ప్సుకుని 
అని  ఆవిడ కేసి ‘ఇదిగా” త్  “అది” అడిగాను. అంతే!  “ఆ ఒకక్టీ అడకుక్”  అని రుసరుస లాడుతూ నా పకక్నుంచి...అనగా 
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పడుకునే పకక్నుంచి కానే కాదు...సోఫాలో నా పకక్నే కూచునన్ పకక్నుంచి లేచి నుంచుని, లాగి కొటిట్న చెంప దెబబ్కీ, తెలుగు మేషారుట్  
కొటేట్  టెంకి జెలకీల్  తేడా తెలియని సాథ్ యిలో ఒకే ఒక కొటుడుట్  కొటిట్  అరరాధ్  వర్క్ కి పోయింది మా కీవ్న్ వికోరియాట్ .  

అదేమి  తెలియదు నాకు ఇనేన్  వచిచ్, నా కటుకునన్ట్  రయ్ని, రా  అయినా, పగ నౖా స  అంతగా అడగకూడనిది నేను 
ఏమి అడిగానా అని నాకు అనుమానం వచిచ్నా “ఆ ఒకక్టీ అడకుక్” అనే మాట భలే తమాషాగా వినపడింది మా కవి హృదయానికి. 
ఒక ళ నా లాగ ఎపుప్ నౖా, ఎవ నౖా, తెలిసో, తెలియకో “ఆ ఒకక్టీ” అడిగితే ఏమవుతుంది అనే శన్ కూడా నా బు లో 
ఉదయించింది. ను ంటనే పలు అడగకూడని శన్లు, వాటికి చెపప్కుదని సమా నాలు కూడా త ట్ యి.  

“ ౖ దరా ” అని చం బు గారు అనగానే “ఆ ఒకక్టీ అడకుక్” అం రు . .ఆర్.  

“నదీ జలాలు ” అని రాయల మ వారు అనగానే ఆ ఒకక్టే అడకుక్ అం రు కృషా లాల్  వారు.  

“ఈ మధయ్ టీవీలలో కనపడడం లేదే” అని చిరం వినీ, పళ ంరా నీ ని అడగ కూడని శన్.    

“మీ ం చే త్  ఉం రు” అని తెలియని వారు అడగగానే “ఆ ఒకక్టీ అడకుక్. నాకేం తెలియదు.” అం రు ని 
మ హన్ సిం .    

“మీ ఒ మా కేర్”  ౖ  ఎలా పని చేసోత్ ందీ?” అని అడగగానే “ఆ ఒకక్టీ అడకుక్” అని తెలల్ హం సాత్ రు 
నలాయనల్ . 

“ఈ మధయ్ ఏమనాన్ రా రా?” అని ఏ తెలుగు కవిని అయినా అడిగి డండి. అంతే సంగతులు. జనలో మళీ  ఏ కవినీ ఆ 
శన్ అడగకూడదని అర కష్ణంలో తెలిసిపోతుంది. 

“ ంతయిందిల్ ?” అని కారోప్  సిప్ట  లో డాకర్ట్  ని అడిగిన వా  గుం  ఆగి అకక్  చసాత్ రు.    

 “మీ పాఠ లలో తెలుగు నేరుప్ రా?” అని అడిగితే “ , వు  ఫాలో ం  గవరన్మెం  సిలబ ” అం డు 
పా య్డు గరవ్ంగా. అలాంటపుప్డు అడి  “అ య్” అనుకోవడం ఎందుకు?     

“మీ  వాన్ వీసా సాప్న ర్ ఎవరు?” అని అమెరికాలో ఉనన్ ఏ ఐటీ కు డినీ అడకక్ండి. తన వ మరిది రు చెపప్లేక 
ఇబబ్ంది పడిపో డు పాపం.       
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“ మించుకుందాం. వసాత్ వా?” అని పొరపాటున కూడా తెలుగు సినిమా హీరోయిన్ ని అడకక్ండి. “ఆ మా ం దానికి 
అడగాలా?” అనే అవకాశం ఉంది.  

ఇలా రకరకాల అడకూక్డని శన్లతో నా బు  బదద్లవుతుంటే ఫోన్ మోగింది. ఇంత అరరాధ్   నాకు ఎవరు ఫోన్ చేసాత్ రా 
అని భయపడుతూ ఫోన్ తియయ్గానే “ఏం, యింకా పడుకో లేదా?” అని వర్క్ నుంచి మా కీవ్న్ వికోరియాట్  ఫోన్. నేను ఆశచ్రయ్పోయి 
“అదేమిటీ. ఇపుప్డు ఫోన్ చేసావు. ఎపుప్డు లేనిది. ఆరూయ్ ఓకే?” అని అడిగాను కొంచెం ఆశచ్రయ్ంగా. 

“అబేబ్ ఏం లేదులే. ఇందాకా “అది” అడిగావుగా. అదేలే... ఏదో పుసకాలకిత్  విరాళం అడిగావుగా. ఇసాత్ నులే. ఏదో 
కషపడుతునాన్వుగాట్ . అందుకూ.” ఆ గొంతుకలో జాలి తొణికిసలాడింది.  

ఇంతకీ అసలు సంగతి ఏమిటంటే 2013 లో సుమారు ఐదు లకష్ల రూపాయలు ఖరుచ్ పెటిట్  సాహితయ్ కారయ్ మాలు 
నిరవ్హించాం. మరొక ఐదు లకష్ల రూపాయలు పెటిట్  నాలుగు తెలుగు పుసకాలూత్  చురించాం. వీటనిన్టికీ టనున్ల కొదీద్ శంసలు 
ఇంకా అందుకుంటూనే ఉనాన్ం. కానీ ఎంత యతన్ం చేసినా తగిన విరాళం ఇచిచ్ ఈ పుసకాలుత్  తీసుకుని నా ఆఫీసు గదిని కాసత్ ఖాళీ 
అవడానికి సాయం చెయయ్ండి  అని ఎంత బతిమాలినా ....అది నా తరం కావడం లేదు. ఎవరి ట తయ్కష్ంగా వినాన్, వినక 
పోయినా ఒకటే మాట. 

” ళ ? ఆ ఒక  అడ ”.  

ఆం  దే  లో ఎలా  లేదు. కానీ అమెరికాలో అసలు ఆ ఒకక్టీ అడగనిదే ఏ పనీ చెయయ్రు. చెయయ్ లేరు. పెగౖా అలా 
అందరినీ అడుకోక్వడం జాతీయ సిదాద్ ంతంగా కటించి అమెరికా తవ్ం వారు తమ పనున్ల వి  వి నాలని రూపు 
దిదుకునాన్రుద్ .”  వాటిని కొంద నౖా సదివ్ని గం చేసుకుంటే కనీసం వచేచ్ ఏడయినా నాకు “ డ కళ’” రావు కదా అని ఆ త్   
అందరికీ తన సంవత ర కాంకష్లు.  

 
                                        మా ల్ : www.vangurifoundation.blogspot.com 
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