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ఆలీబాబా నలభై  గంతులుఆలీబాబా నలభై  గంతులు  

 

వికర్మారుక్డు, బేతాళుడి శవానిన్ మళీళ్ తన భుజం మీద వేసుకుని నడక సాగించాడు.  

‘వికర్మారాక్! నీకు శర్మ కలుగకుండా వుండేందుకు మరో కథ చెబుతాను విను!’ – అని బేతాళుడు పార్రంభించాడు. 
“ఆ మధయ్ ఆలీబాబా అనే నిరామ్త, నటుడు తన కొతత్ చితర్ం మొదలు పెటాట్డు. అపప్టికే ఆలీబాబా గొపప్ నట నిరామ్తగా తెలుగు 

చితర్సీమలో పర్ఖాయ్తి గాంచిన సాట్ర. టైటిలస్ లో ఆల టైమ హీరో ఆలీ బాబా అని పెదద్ బిజిఎమ తో వినిపిసూత్ కనిపిసుత్ంది.  
కథలనీన్ కాసత్ అటూ యిటూగా ఒకేలావునాన్ ఫైటస్, డానస్ లు మాతర్ం డెర్సుస్ల తేడా తపిప్సేత్ మూస పోసినటుల్ అనిన్ చితార్లోల్ ఒకేలా 

వుంటునాన్యి.  
ఆలీబాబా యీసారి తన కొతత్ చితర్ంలో డానస్ లు మాతర్ం మంచి లొకేషన లో వైవిధయ్ భరితంగా తియాయ్లనుకునాన్డు. బాగా 

గంతులు, గుంజీలు వునన్ డానస్ పాట నలభైమంది ఆడామగా ఆరిట్సట్ లతో అమెరికాలో తియాయ్లనుకునాన్డు. సరే, అందరీన్ పోగేసుకుని 
కావలిసిన వీసాలు, సీసాలు రెడీ చేసుకునాన్డు.  

ఎయిర పోరట్ లో విమానం యెకేక్ ముందు అందరీన్ బాగా సెనాస్రు చేశారు. సెకూయ్రిటీ పార్బల్మ అని హెయిర పినస్ ఎలౌ చైలేదు. 
అదేవిటండీ అని అడిగితే, ‘సెకూయ్రిటీ యికక్డ చెకింగ దగగ్రేనండీ. విమానంలో మీకు భోజనం పెటిట్నపుప్డు సీట్లు కతుత్లు, సీట్లు ఫోరుక్లు 
యిసాత్రండి’ అని భరోసా యిచాచ్రు.  

విమానం యెకాక్క, మొదటిసారి అమెరికా వెళుత్నాన్ం కదా, కాసత్ అకక్డి పదధ్తులు, వయ్వహారం తెలుసుకోవాలనిపించింది 
ఆలీబాబాకి. అలా అనిపించగానే ఒక ఎయిర హోసెట్స దగగ్రకొచిచ్ – ‘ఎగరబోతనాన్ం, బెలెట్టుట్కోండి, హేవే నైస డే’ అంది.  

μ¥qGHð=h  ÄjÄjö¥i −¿æ}Sæ, fSÂ¢FL^j<j, fSÂ¢GHöÀ¥c GS¸JdÍŠ<j, ®GHð=h¥i ÔL¥qÚ=h ¥q>bEcOqÔLtjCL, 
ÄEoQL¸Py CnÓj$qj MnÎÍjõ<j.. @~.¥n.ÄMo¥cFL¸ÍMLjk¿ë$cOqj FnÓ¥y fSÂ¢ KoCc+ ¥qDÍ ÔnGHð<¸ 
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‘బెలుట్ లాగూ తొడుకుక్నన్పుప్డే వేసుకునాన్ను’ అనాన్డు ఆలీబాబా.  
‘ఆ బెలుట్ కాదండి. సీటు బెలుట్. ఎగిరేతపుప్డు కుదిపేదిద్ కదా – అంచాత – హేవే నైస డే’ అంది. 
‘తెలుగు దంచేసుత్నాన్వు – ఎవరే నువువ్ తెలుగు పిలాల్?’ అనడిగాడు ఆలీబాబా. 
‘నాను ఎవిరి ఓటట్సండి. మాది అజజ్రవండి. నా పేరు ఆముకత్ండి – హేవే నైస డే’ అంది అజజ్రం ఆముకత్. 
‘ఇదుగో పిలల్ ఆముకాత్! అమెరికాలో జనాలు మనోత్ బాగుంటారంటావా’ - అడిగాడు ఆలీబాబా. 
‘బలేవోరే! అమెరికాలో అసలుండేదే తెలుగోలుల్. బాగా అయికమదయ్ం సానా యెకుక్వ. హేవే నైస డే’ 
‘అదేం బార్ండ – నేనెపుడూ తాగలేదు. ఈ అయిక మదయ్ం డూయ్టీ ఫీర్లో దొరుకుతుందా.’ 
‘అయ బాబో డూటీఫిరీదాకెందుకండి. తెలుగోడెకక్డుంటే అకక్డే అయికమదయ్ం. యీ అయికమదయ్ం నాకాక్వాలంటే నాకాక్వాలని 

డిఫరై కుముమ్లాడేసుకుంటారండి. హేవే నైస డే.’  
‘ఇంతకీ యీ అమెరికావారు ఫెర్ండీల్గా వుంటారా సీరియస గా వుంటారా? సెనాస్ఫ హూయ్మరుందా?’ 
‘బలేవోరేనండి-మీ పేరేంటనాన్రు?.’ 
‘ఆలీబాబా’ 
‘బలేవోరేనండి వాలీబాబా గారు..’    
‘వాలీ కాదు సుగీర్వుడూ కాదు. ఆలీబాబా నే అజజ్రం ఆముకాత్!’ 
‘అదేలెండి. ఆలీబాబా గారూ. అమెరికా వోలల్ది వూమరే వూమరండి. హేవే నైస డే.’ 
‘అయితే మనకి పార్బల్మే లేదు.’ 
‘కరసట్ండి. అయితే సినన్ తేడా వుందండి.’ 
‘ఏవిటి?’ 
‘అమెరికా వోలుల్ కసింత వలగరోలల్ండి.’ 
‘వలగ్రా! అంటే?’ 
‘అంటే ఏటుంటదండి. జోకేతేత్ మనోలుల్ పకపకా నవువ్తారండి. అమెరికా వోలుల్ ఫకుక్మని నవువ్తారండి. ఆరికదో తుతత్ండి. హేవే 

నైస డే’ 
‘అవును ఆముకాత్! యిందాకణిణ్ంచి చూసుత్నాన్ను హేవ ఎ నైస డే, హేవ ఎ నైస డే అని లూపు కొడుతునాన్వు. అమెరికాలో అంతా 

యింతేనా?’ 
‘ఆయ! మీరనన్ది కరసట్ండి. అమెరికా అంతా యింతేనండి. ఆరికాడ పదిరకాల మాటలుండవండి. అందరిదీ వొకటే మాట – హేవే 

నైస డే!’ 
‘అంటే’ 
‘అంటే ఏటుంటదండి ఆలీబాబు గారూ నవసాక్రం, సేమంగా వుండండి, ఆయిగా గడపండి, నీ జిమమ్డ, నీముకం మాడ, నీ తెలివి 

గాడిదలు కాయా! నీ శాదద్వెటాట్ యిలా అనిన్టికీ కసింత సాగదీయడం తేడాసేసి – హేవే నైస డే అనేతాత్రండి. అంచాత హేవె నైస డే ఆలీబాబు 
గారూ.’ అని విడమరిచి చెపిప్ంది అజజ్రం ఆముకత్.  
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ఆలీబాబా చాలా సంతుషుట్డై, అమెరికా గురించి మంచి అవగాహన కలిగించిన అజజ్రం ఆముకత్కి తను కూడా ఓసారి హేవే నైస డే 
చెపేప్శాడు.  

విమానం నూయ్యారక్ లో చేరింది. ఆలీబాబా తన నలభైమంది డానస్రస్ తో, కూర్ తో దిగాడు.  
ఇమిగేర్షన లో అందరీన్ వదిలేశారు గానీ అసలు మనిషి ఆలీబాబాని వదలేల్దు. కొనిన్ గంటలు ఇంటరాగేట చేసి వెనకిక్ ఇండియాకి 

తోలేశారు.”  
‘అది వికర్మారాక్.. జరిగిన విషయం. అమెరికా యిమిగేర్షన దగగ్ర ఏం తేడా వచిచ్ంది. ఆల టైమ హీరో ఆలీబాబాని ఎందుకు 

యిండియా రిటరన్ తోలేశారు? ఈ పర్శన్కి నువువ్ తెలిసీ సమాధానం చెపప్క పోయావో నీ తల తెలుగువాడి ఐకమతయ్ంలా వెయియ్ 
ముకక్లైపోతుంది-’ అని బేతాళుడు ముగించాడు. 

బదులుగా వికర్మారుక్డు, - ‘ఓ బేతాళా! నూయ్యారక్ యిమిగేర్షన లో అధికారులు, ఆలీబాబాని అమెరికా రావడానికి కారణం 
ఏవిటి? బిజినెసాస్, పెల్జరా ? అని అడిగారు. 

బదులుగా ఆలీబాబా, ‘ఐ వాంట టు షూట’ అనాన్డు. అంటే షూటింగ చెయయ్డానికి వచాచ్ను అని అతడి వుదేద్శం. కానీ యిమిగేర్షన 
వారు అలా అరధ్ం చేసుకో లేదు. పేరు ఆలీబాబా, పైగా షూట చేసాత్నంటునాన్డు. అని కంగారు పడిపోయి గనస్ కోసం ఆలీబాబా వొళళ్ంతా 
తడివేశారు. బాంబుల కోసం అతని సామానంతా కెలికేశారు. గంటల తరబడి రకరకాల పర్శన్లతో ఆలీబాబా బురర్ వేడెకిక్ంచేశారు. చివరికి 
ఎందుకొచిచ్న రిసక్! అని హేవె నైస డే! అని రిటరన్ ఫైల్ట లో యింటికి తోలేశారు.  

మాయదారి పర్కృతి ముడిని  
మాధవుడొకక్డే విపప్గలడు.  
దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురతయ్యా! 
మామేవ యే పర్పదయ్ంతే మాయా మేతాంతరంతితే !!’ 
అని వికర్మారుక్డు బదులు చెపప్గానే, హేవె నైస డే! అని బేతాళుడు వెంటనే ఎగిరి మళీళ్ చెటేట్కేక్సాడు 
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