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అదేమిటో ..ఈ సారి నేను ఇంకా ఈ కథకి టైటిల పెడుతూ ఉండగానే మా కీవ్న వికోట్రియా కంట పడిపోయింది.  
“అదేమిటీ, బహిరంగ లేఖా...అంటే నువువ్ ఆయనకి పైరవేటుగా ఉతత్రం రాసేత్ చదవడనేగా ఈ వెధవేవ్షాలూ, హనాన్” అని 

హుంకరించింది..... 
నేను మొహంలో ఫీలింగులు ఎడజ్సట్ చేసుకునే లోగానే  
”అవునేల్...నీ సంగతి నాకు తెలియదా...మన పెళళ్యిన కొతత్లో నువువ్ బరికేసిన పేర్మ లేఖ కూడా బహిరంగ లేఖే కదా...మీ అందరూ 

చదివాకే నా దాకా వచిచ్ంది....చసేత్ మరిచ్పోను.” అని కూడా రుసరుస లాడింది మా మహారాణి.  
ముఫై, నలభై ఏళల్ కిర్తం కొతత్ పెళాళ్నికి అమెరికా వీసా ఎలా తెచుచ్కోవాలో వివరిసూత్ ఏదైనా ఉతత్రం రాశానేమో నాకు గురుత్ లేదు 

కానీ  ఆవిడ అసత్మానూ అదే గురుత్కి తెచుచ్కుని రుసరుస లాడే ఈ పేర్మ లేఖ సంగతి ఖచిచ్తంగా గురుత్ లేదు. అయినా పెళిల్ అయిపోయాక 
కూడా పేర్మ లేఖ రాయడం ఏమిటీ నా బొంద! ఏమో...మా పెళిల్కి ముందు ఆవిడ మీద మనసు పడడ్ ఆంధార్ యూనివరిస్టీ  ఆరట్స్ కురర్ 
వెధవలు రాసిన “”ఆయాసం” లేఖలకీ నా “వీసాయాసం” లేఖలకీ మధయ్ కొంచెం కనూఫ్య్జ అవుతోందేమో మా ఆవిడ అని నా అనుమానాలు 
నాకు ఉనాన్, ఆ విషయం అడగడం ఎందుకూ, తీగె లాగితే డొంకంతా కదులుతుంది అని, ఆవిడని పేర్మా-పెళీళ్-పెటాకులూ-సంసారం 
వగైరా టాపికస్ మీద  అనవసరంగా ఆవేశపెటట్డడం ఎందుకులే అని బురర్ అందుబాటులో పెటేట్సి, ఆవిడ ఇచేచ్ “టెంకి జెలల్ బహుమతి” 
అందుకుని ....ఆవిడని ఉదోయ్గానికి సాగనంపి నాయుడి బాబు కి ఉతత్రం రాయడం మొదలు పెటాట్ను. 

చందర్  బాబు నాయుడు గారూ,  
మా తూ.గో. మరియు ప.గో జిలాల్ల వారి ధరమ్మా అని మీరు అఖండ విజయం సాధించినందుకు నా అభినందననలు. ఇపుప్డు ఇక 

ముసుగులో గుదుద్లాట అకక్ర లేదు కాబటిట్ డైరెకట్ గా ఎనిన్కల సబెజ్కట్ లోకి వచేచ్సాత్ను. ఎనిన్కల సబెజ్కట్ అంటే ఏ కులంలో ఎంత మంది 
ఉనాన్రు, వాళుళ్ ఎవరికీ ఓటు వేసాత్రూ అనేదే కదా అసలు సబెజ్కూట్. మీకు ఏ సలహాదారూ, చెంచా గారూ, సరేవ్ గారూ చెపప్ని రహసయ్ం 
ఏమిటంటే మా “గొడావరీ” జిలాల్లలో రాజకీయంగా కాసోత్, కూసోత్ పార్బలయ్ం ఉనన్ ఓ వరాగ్నికి చెందిన వారిలో బాగా డబుబ్నన్ వారిని 
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నాయుడు బాబు అంటారు దరాజ్గా....అంచేత మీ పేరు చందర్బాబు నాయుడు కాబటిట్ పొరపాటు పడి ఆవేశంగా ఆ వరగ్ం వారు గుడెడ్దుద్ చేలో 
పడడ్టుట్ మీకు ఎకుక్వగా ఓటుల్ గుదేద్శారేమో అని నా అనుమానం. పైగా పవన కళాయ్ణ అనే ఆ వరగ్ం కొతత్ నాయకుడు సుడిగాలిలా వచిచ్ మంట 
పెటట్గానే ఆ మంటలోల్ అనన్ గారి కాంగెర్స వారు మాడి మసి అయి పోయారు. మరో ఐదేళుళ్ పోయాక కూడా “జనసేన” పారీట్ జెండా పీకేసి 
పీ.కే గారు మీకే మదద్తు ఇసాత్రనుకుంటే తసామ్త జాగర్తత్! పైగా రాయలసీమలో రె.సి వారు నిజంగా రె.సి కాని జగనోమ్హన రెడిడ్కే మీకంటే 
ఎకుక్వ ఓటుల్ వేశారు అని మరిచ్పోకండి. ఇక మీరు ఎంత “రెండు కళుళ్” అనుకుని తెలంగాణాని కూడా కంటికి రెపప్లా చూసుకుంటాను అని 
ఎనిన్ తంటాలు పడాడ్ అకక్డ నెగిగ్న ఒక బకక్ చికిక్న వె.దొ.సి గారు మిమమ్లిన్ పకక్లో బలెల్ంలా ఐదేళళ్ పాటూ పొడుసూత్నే ఉంటాడు.  ఇంకా 
పూరిత్గా పగాగ్లు చేపటట్కుండానే ఆయన ఆంధార్ వాళళ్ ఉదోయ్గాలు కేనిస్ల అనీ, పోలవరం డిజైన తపుప్ల తడక అనీ, తెలంగాణా అమామ్యి 
ఆందోర్డితో  చేసుకునన్ షాదీ బరాబ్ద అనీ, ఏదో వంకతో రోజూ టీవీ లో కనపడుతూ మీకు చికాకు పెడుతూనే ఉంటారు.  అపుప్డెపుప్డో “పెదద్ 
మనుషుల ఒపప్ందం” తో ఏరప్డిన ఆంధర్పర్దేశ రాషట్రం ఇపుప్డు “దొరల-దొరసానీల గూడు పుఠాణీ” తో విడిపోతే పోయింది కానీ  
తెలంగాణా వాళళ్ని వాళళ్కే వదిలేసి, అసలు మీ జాతీయ పారీట్ ఐడియా పకక్కి పెటేట్సి, కటుట్కునన్ ఆంధార్-రాయల సీమ కంకణానిన్ 
కాపాడుకోండి.  రేపొప్దుద్నన్ రాయల సీమ కూడా విడిపోదలుచ్కునాన్, ముందే “పేర్మ లేఖలు” రాసేసి తరువాత నాలిక కరుచుకోకుండా అది 
దరాజ్గా జరిపించండి. అదీ నా ఉచిత సలహా!  

అనన్టుట్ కంకణం అంటే జాజ్పకం వచిచ్ంది. కిర్ందటి సారిలా కాక, ఈ సారైనా మీరు పవర ఉనన్పుప్డు మన ఇనపెప్టెట్లో ఉనన్ అసలు 
బంగారానిన్ బైట పారేసి అమెరికాలో ఉనన్ గిలుట్ బంగారానిన్ ఎకుక్వగా కొనుకుక్ంటే ఈ సారి మోస పోతారు.  ఇపుప్డు మీకు మీకు Y2K 
అండ లేదు కదా! అంచేత ఐటీ –అమెరికా అసత్రం ఎకుక్వ పేలదు.  మన అసలు బంగారం మన భాష, సాహితయ్ం అనీ, వాటి నముమ్కుంటే 
చాలా మంచి ఉదోయ్గాలు అకక్డే సృషిట్ంచవచుచ్నూ, అనిన్ంటికీ అమెరికా కేసే చూడకక్ర లేదు అనీ ఒక చినన్ బి.సి. గా మీకు పెర్వేటు 
చెపాప్లనిపిసోత్ంది.  ఎందుకంటే, ఎనీట్ఆర గారు  బాపు-రమణ ల చేత పాఠశాలలో మంచి తెలుగు నేరిప్ంచడానికి తయారు చేయించిన 
వీడియోలని  బైట పారేసింది మీరే కదా! “ఉదోయ్గాలకి కావలసిన ఇంగీల్షు నేరుచ్కోడానికి తెలుగు అడడ్ం” అనే దూరాలోచన లేని ఆలోచనా 
విధానానికి అపప్టి నుంచే రెకక్లు వచిచ్, తెలుగుని బహిషక్రించిన పెర్వేట కాలేజీలు పుటట్గొడుగులాల్ పుటుట్కొచిచ్ ఇపప్టికీ మన భాషనీ, 
సాహితాయ్నీన్ మటిట్ కరిపిసుత్నాన్యి కదా. ఆ మాటే ఒక సారి మీరు ముఖయ్ మంతిర్గా ఉనన్పుప్డే నేనూ, ఒక “జాఞ్న పీట” గారూ, ఒక పొటిట్, గటిట్ 
అవధాని గారూ, ఇదద్రు పెదద్ బి.సి.లు కలిసి భాష కోసం మీ ఆఫీసుకొచిచ్ భోరుమని ఏడిచాం. మీకు అది ఎలాగా గురుత్ ఉండదు కానీ ఈ సారి 
అయినా మన “సాహితయ్ బంగారానికి” కాసత్ మెరుగుపెటట్ండి.  ముందుగా పర్భుతవ్ హయాంలో ఉనన్ పాఠశాలల అధోగతిని ఒకక్ సారైనా 
చూసి,  అనిన్ంటికీ తగిన బడెజ్ట సమకూరిసేత్....మీకు రెండు పర్యోజనాలు కలుగుతాయి. ఒకటి తెలుగు భాష కాసోత్ , కూసోత్ నిలబడుతునన్ది 
ఆ పర్భుతవ్ పాఠశాలలలోనే కాబటిట్...పెర్వేట సూక్ళళ్లో చచిచ్పోయిన మన భాషని మీరు బతికించగలుగుతారు. పైగా ఆ పాఠశాలలకి వెళేళ్ 
వారిలో ఎకుక్వ మంది ఎస.సి. లే  కాబటిట్ మీకు రాబోయే ఎనిన్కలలో  ఓటుల్ బాగా పడతాయి. తాజా ఉదాహరణ మా కాకినాడ లో ఉనన్ 130 
ఏళల్ నాటి పి.ఆర. జూనియర కాలేజ , బోయస్ హై సూక్ల & గరల్స్ హై సూక్ల. దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ గారు తెలుగు నేరుచ్కునన్, నేరిప్న ఆ 
పాఠశాల పార్ంగణం ఇపుప్డు ఎలా ఉందో “మనోళళ్” ని పంపించి చూడండి. సిగేగ్సుత్ంది. మీ “రెండు కళళ్” లోనూ నీళుళ్ వసాత్యి.   

ఇక  బహుశా “ఎవడో చెపిప్న తపుప్డు కుల కారణాల” కి అనన్ ఎనీట్ ఆర గారు రదుద్ చేసిన సాహితయ్ ఎకాడెమీ, సంగీత, నాటక 
ఎకాడెమీ, గర్ంధాలయాలకి పుసత్క కొనుగోలు బడెజ్ట మొదలైనవనీన్ జిలాల్కి ఒకటిగా పునరుదద్రించి “సాహితాయ్ంధర్ పర్దేశ” సాథ్పించండి.  
ఎనిన్ కొతత్ ఉదోయ్గాలు పుటుట్కొసాత్యో లెకెక్టుట్కోండి.  అంతే కాదు...మా అమెరికా తెలుగు సంఘాలు కూడా “ఓహో, ఇందులో ఏదో గాల్మర 
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3  అమెరికలకలం కథలు    

ఉంది కాబోసు అని ఇకక్డ కూడా ఎవరి సాహితయ్ ఎకాడెమీ వారు పెడతారు కూడాను...అనగా క.సి. లేదా రె.సి సాహితయ్ సంఘాలు 
పుటుట్కొసాత్యి. ఇక తెలంగాణా సంఘాలు ఇపప్టికే చాలా పుటుట్కొచేచ్శాయి...సో...నో పోర్బెల్ం....   

ఇంతకీ ఈ పెదద్ బి.సి , చినన్ బి,సి, సోది ఏమిటంటారా? ముందే చెపాప్నుగా...ముసుగులో గుదుద్లాట ఎందుకూ అని....పెదద్ B.C  
అంటే నిజంగానే  బేకవ్రడ్ కేసట్  అనన్మాట... .....అందులో పీకే గారూ, చిరంజీవిగారూ అవసరానిన్ బటిట్  వసూత్, పోతూ ఉంటారు.    ఇక చినన్ 
b.c అంటే ఒకానొకపుప్డు రాజకీయ కుశాగర్ కులం వాళేళ్ అయినా ఇపుప్డు “ఎకక్డ వేసిన అకక్డే గొంగళీ” బాపతు “బార్హిమ్న కేసట్” 
అనన్మాట. అలాగే రె.సి. అంటే రెడిడ్ కేసట్ అనీ, క.సి. అంటే.....అదేనండీ “మనోళుళ్”...  

అనన్టుట్ ఏనాన్ర గారి ఆఖరి సినిమా “మనం”  చూశారా?  మీ మాట నాకు తెలియదు కానీ ఆ సినిమా చూడగానే నాకూ, మా కీవ్న 
వికోట్రియా కి ఏమనిపించిదంటే....”ఏఎనాన్ర ని తెలుగు వారు మరిచ్పోలేరు. ఎనీట్ఆర ని తెలుగు దేశం వాళుళ్ మరిచ్పోనివవ్రు”.   
అనన్టుట్ కొతత్ రాజధాని పేరు “పొటిట్ శీర్రాములు నగరం”, “గురజాడ నగరం”  “పర్కాశం నగరం“ లాంటివి ఏమైనా పెడుతునాన్రా లేక 
“ఎనీట్ఆర నగర “ అని అపుప్డే ఖరారు చేసేశారా? ఎంతయినా అది బెజవాడ-గుంటూరు చుటుట్పకక్లే ఉంటుందిగా.   
చాలా ఏళల్గా జరుగుతునన్ చరితర్ లంచం, కోరట్ ఉతత్రువ్లు, ఇనుఫ్ల్యేనస్,... 

మరి ఇపుప్డు? ఏమో? అంతా “నమో” నమ:       
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