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  తార్ లు డరో...(మొదటి భాగం) 
  
గోపాలు హైవే మీంచి ఎకిస్ట తీసుకుని ఇంటి రోడుడ్ పటాట్డు. దూరంగా ఎవరో పురుష మానవుడు గెంతులేసుత్నాన్డు రోడుడ్ మీద. 

కారు కాసత్ వారగా ఆపి, ఆ కాండిడేట ని పిలిచి అడిగేడు "మగపుటుట్క పుటిట్ ఈ డేనుస్లేవిటి బెదరూసీపుగాను..." అని. ఆ బెదరు ఓ సారి 
సీరియస గా చూసి   

 "సిదేధ్ందర్సయ్, భరతసయ్, కూచిపూడసయ్, భరతపూడశచ్, 
ఇదానీం తావ్ం పురుషామాయ్మాయ్ం నా కరోతిం కాయ్ నృతయ్ం ? "  అనేసి గెంతడం కంటినూయ్ చేసాడు.   
 గోపాలు బికక్ మొహంవేసి "ఒకక్ ముకక్ అరథ్వైతే నీ పావుకోళెళ్టిట్ కొటుట్. బాబాబ్బు నీకు పుణయ్ముంటది, అదే ముకక్ తెలుగులో 

చెపుప్, శాంసీర్క్ట తో పెదద్గా టచ లేదు, ఏదో మారుక్లొసాత్యని ఇంటరీమ్డియెట లో తీసుకునాన్" అనాన్డు గోపాలు పాలిపోయిన నవోవ్టి 
నవువ్తూ.     

 "వోరిన్, తెలుగోడివా. నువువ్ తెలుగులో మాటాల్డితే వేరే లేంగేవ్జ వాడివనుకునాన్. సరేల్, చెపొప్చేచ్ ముకేక్టంటే నేను కలిపురుషుణిణ్. నా 
పావుకోళుళ్, కిరీటం, పటుట్పంచే గెటపుప్ మరి  అదిరుండలా?" అనాన్డు క.పు. గోపాలుకి బెంగటుట్కుంది. "నువువ్ కలి పురుషుడివా? నువువ్ 
డేనేస్సత్నాన్వంటే, హమోమ్ కొంపతీసి కలియుగం ఎండైపోతోందా?" అనాన్డు దీనంగా. "అంతలేదమామ్, ఇంకా మీకు ఎదర చాలా వుంది 
సినిమా. పర్సుత్తానికి పెర్సిడెంట మారితనాన్డు. మీకు దిబిడి దిబిడే..." అనాన్డు అమితానందంగా. "అదేంటి, నీకు రిజలట్స్ అపుప్డే ఎలా 
తెలిసిపోయాయి? " అనాన్డు గోపాలు కంగారుగా. "అదిగో, ఆ ఎదవ కొచెచ్నేల్ ఆపమనాన్ను.  ఆ మగాడొసేత్ మీకు ఇతత్డే. తోక జాడిసేత్ తోలు 
తీసాత్డు. ఆ ఆడావిడొసేత్ మీకు కంచే. ఆవిడ సాట్ఫులో అంతా మీ పకక్దేశవోళేళ్ వునాన్రట్. ఎలా చూసుకునాన్ మీకు కంచితత్డో, ఇతత్డికంచో 
ఖాయం. అందుకే నా నృతయ్ం" అనాన్డు సంతోషంగా. "అసలు మేవంటే నీకెందుకింత కోపం, వై యార?" అనాన్డు గోపాలు ఫెర్ండీల్గా. 
"అదిగో, ఆ ఎదవ "యార" లే వదద్నాన్ను"  అనాన్డు క.పు సంకలెగరేసూత్.   

 "అదేంకుదరుద్. అసలు మేవంతా ఏంతపుప్ చేసామమామ్? సాంపిల కి రెండొదులు." అనాన్డు గోపాలు.   
"అంతా కాదు. కొంత మంది చేసుత్నాన్రు. అందరికీ చెడడ్పేరు తెసుత్నాన్రు. ఒకటి జాతరుల్ పెటట్డం, రెండు గుళళ్ పేరుతో ధంధాలు 

చేయడం.."    
"అదేంటి? జాతర అనగా హమారా పరంపరా హై, సంసక్ృతీ హూన, వహాన తరహ తరహ కే  అఛేఛ్ కారయ్కర్ం హై. అలాగే గుళుళ్ 

చాలా డిమాండ హై. తో మేం కడతాం హూం.."   
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"డొకక్లో పొడిచి డికీక్లో తొంగోబెటేట్తాత్ హై.  మీ జాతర సితార్లు చూసాత్వా? ఈ మజెజ్నే సీకెర్ట కెమేరాలెటిట్ సినీమా తీసాం. 

చూడు.." అంటూ గోపాలు కళళ్కి అంజనం పూసాడు క.పు. అంతే సీనుమారిపోయింది. సినిమా మొదలైంది.  
 " ఈ చితర్ములోని సనిన్వేశాలు ఏ ఒకక్రినో ఉదేద్శించినవి కావు. అసలివి అంగారక గర్హంలో జరిగిన సంగతులు. కాబటిట్ భుజాలు 

తడుముకోవడం, వీపు గోకోక్వడం నిషిదధ్ం హై." 
అసలీ అంగారక గర్హానికి ఏమయింది? ఎకక్డ చూసినా సా.వ (సామాజిక వరగ్) గుంపులు. అందరూ లాంగేవ్జి పేరెటుట్కుని 

ఇషట్మొచిచ్న గూర్పులుగా విడిపోయి తనేన్సుకుంటునాన్రు. వీళళ్ని బాగు చేయడం ఎలా?  (నూయ్స రీల పూరైత్ంది.)  
కట చేసేత్ అంగారక గర్హంలో టోటల లాస అనే ఊరిలో మొదటి బోరడ్ మీటింగ హాలు.  
ముందు ఒకాయన లేచి "లాస, బైలాస" చదివారు. దానిలో ఒకరినొకరు అమాంతం పీకినొకిక్ ఎందుకు చంపెయయ్కూడదో, వేదిక 

మీద ఒక లీడరు మరొక లీడరిన్ మరడ్ర ఎటెంపట్ ఎందుకు చెయయ్కూడదో, అది ఏ బైలాస పర్కారం చటట్ విరుదధ్మో చదివి, సుతిత్ కొటిట్, చివరికి 
సుతిత్ తో డెసుక్ మీద కొటిట్ కొతత్ బోరెడ్మ్ంబరల్ని ఎనున్కునే కారయ్కర్మానికి తెర తీసాడు. వెంటనే ఓ నలుగురు నలల్కోటల్వాళుళ్ ఆ తెర చించేసారు. 
ఇదద్రు బూడిద రంగు కోటల్వాళుళ్ వెంట తెచుచ్కునన్ టియర గేస బాంబులు పళళ్తో కొరికి, పకోక్డి కళళ్లోల్కి విసిరేసారు. మరో ఇదద్రు మైకు 
కాడతో రౌండ టేబిల దగగ్రునన్ వాళళ్ గుండు మీద పొడుసుత్నాన్రు. వీళెళ్వవ్రూ బైటికెళళ్కుండా తలుపులనీన్ బిడాయించేసారు. వీళెళ్వవ్రికీ 
కనపడకుండా సీకెర్ట రికారిడ్ంగ నడుసోత్ంది. వోటింగ మొదలైన నాలుగు గంటలకి సా.వ పెదద్లందరూ వచాచ్రు. లంచ అమృతంలా 
వుండడం వలల్ అందరూ దేవతల లెవెలోల్ మతుత్గా చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు. ఏ.సీ ఇంకాసత్ పెంచేసరికి ఆలోమ్సట్ అందరూ నిదద్రోయారు. మిగిలిన 
ఇదద్రూ "ఐ పర్పోస, ఐ సెకండ" అనేసుత్నాన్రు, రెండు నిమిషాలకోసారి. అనీన్ విని మొదటి శాలీత్ మళీళ్ సుతిత్తో కొటేట్సి "ఐ డికేల్ర ద నూయ్ టీం 
నౌ" అనేసి వాళళ్ పేరుల్ చదివేసాడు. వెంటనే టీవీ 12345 వాళుళ్ కొతత్ బోరుడ్ మెంబరల్ దగగ్ర వీడియో బైటుల్ తీసుకునాన్రు. ఆనక సాయంతర్ం 
అందరూ కలిసి విందు చేసుకునాన్రు. 

మరాన్డుదయం మళీళ్ జాతర లొకేషన డిసైడ చెయయ్డానికి ఇరవై సుమోలూ, నలభై కావ్లీసులు అవసరం పడాడ్యి. చివరికి ఆలాఫ్ 
టెవ్ంటీవన అనే ఊళోళ్  చెయయ్డానికి బెదిరింపుల దావ్రా ఏకాభిపార్యం కుదిరింది. మూడోరోజు భూలోకం నించి వచిచ్న కళాకారులతో 
ఎంతో సుహృదాభ్వ వాతావరణంలో సాంసక్ృతిక వేడుకుల సాంపిలస్ జరిగాయి. అందరూ అనన్దముమ్లాల్ కళాకారులందరితో కలిసి మెలిసి, 
రాబోయే జాతర ఎంత హాయిగా వుండబోతోందోనని మురిసిపోతూ ఇళళ్కెళాళ్రు.    

కట చేసేత్-------జాతర కి రెణెణ్లల్ముందు..      
ముందు నాలుగు పోలీస వేనుల్, వెనక ఐదుగురు సెప్షల కమాండోస జీపులు - మధయ్లో జాతర కమిటీ మెంబరుల్ లిమోలలో దిగారు. 

అందరూ హోటల లోకి వెళిళ్పోయాకా కొంతమంది చలిలో వణుకుతూ వచాచ్రు వెనూయ్కి. వాళుళ్ "లిటెరరీ కమిటీ వాళుళ్". బడెజ్ట లేకపోవడం 
చేత వాళుళ్ వాళళ్ వాళళ్ ఊళళ్నించి నడిచి వచాచ్రు. వాళళ్కి బొచెచ్లోల్ కాసినిన్ నీళిళ్చిచ్, రోడుడ్పకక్ ఓ వారగా మీటింగ కానిచేచ్యమనాన్రు. 
హోటల లో అసలు ఖాళీ లేదనాన్రు. వాళుళ్ బేలగా నవివ్, ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకుని ఫుట పాత మీద మీటింగ మొదలెటాట్రు. ఆ 
తరవాత ఓ ఇరవై మందిని అందరూ రాళేళ్సి కొడుతునాన్రు. తమ పోర్గార్ం ఏరాప్టు చెయయ్కపోతే మరాయ్దద్కక్దని కొందరు వెంటపడి మరీ 
బెదిరిసుత్నాన్రు వాళళ్ని. వాళుళ్ పరుగు పరుగున వచిచ్ ధభాలన్ హోటల తలుపులు తోసి లోపలికెళిళ్ వెంటనే తలుపులు మూసేసారు. వాళుళ్ 
కలచ్రల కమిటీ వాళుళ్.  రకాత్లోడుతూ రూం లోకొచాచ్రు కలచ్రల కమిటీ మెంబరుల్. వాళళ్కి బేండెయిడిల్చిచ్ పంపేసారు మిగితా 
కమిటీలవాళుళ్. వాళుళ్ ఓ మూల రూంలో కూరుచ్ని మన సంసక్ృతిని పర్తిబింబించేలా ఎలా కారయ్కర్మాలు చెయాయ్లా అని తీవర్ంగా 
చరిచ్సుత్నాన్రు. ఫైనల గా వాళళ్ందరికీ కొనిన్ టెకస్ట్ మెసేజిలొచాచ్యి పైనించి. ఆ పర్కారంగా ఎపప్టాల్గే పోర్గార్ం మొతత్ డిసైడైపోయింది. హాలోల్ 
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మళీళ్ అమృతం పారింది. అందరూ దేవతలైపోయారు. కలచ్రల టీం వాళళ్కి సాఫట్ డిర్ంకస్ ఫీర్గా ఇచాచ్రు. లిటెరరీ  కమిటీ వాళళ్కి ఇంకో గంట 
ఫుట పాత వాడుకోడానికి అనుమతిచాచ్రు.   

    కట చేసేత్ -- జాతర   
 భూలోకం నించి ఆడ, మగ తారలనీన్ వాలిపోతాయని ఫైల్యరేల్సారు. పిలిచిన వాళళ్కీ, వచిచ్న వాళళ్కీ ఆటేట్ సంబంధం లేదు. ఏదో 

పదిమంది కురర్ హీరోయినూల్, మరో పది ఏంకరూల్, పనెన్ండుమంది సింగరూల్, రాజకీయ నాయకులూ అందరూ వచేచ్సారు. బేంకెవ్టోల్ 
అమృతం సముదార్నిన్ ఏరాప్టు చేసారు. గానా బజానాలూ, ఖీంచ కట లూ,  కొతత్ కోటల్తో కళకళాలాడిపోయింది. తెలుగుదనం 
అణువణువునా కనిపించేసింది. సేట్జిమీద ఐటెం సాంగస్ తో ఇరగదీసేసారు అంగారక డానస్ అకాడమీలు. మరాన్డు ఉదయం ఇనాగరల 
కారయ్కర్మం. సీప్చ ఇచిచ్ వెళిపోయారు పెర్సిడెంట గారు. సీప్చ ఇదాద్మని ఆలోచిసుత్నాన్రు పెర్సిడెంట ఎలెకట్ గారు. ఇంతలో తెలుగు రాషాట్ర్లు, 
వాటి చరితర్, వేగిన చాళుకుయ్లు, వేగని పలల్వులు, ఉడికిన నరేందుర్లు, సైప్సీ భూపతులు అంటూ మొదలెటిట్ ఓ ముపైఫ్ నాలుగు చరణాల పాట, 
దానికి తగగ్టుట్ డేనుస్ సెట్పుప్లు  మొదలై, సుమారు ఓ ఎనిమిది గంటల సేపు నడిచాయి. అదయేయ్సరికి అందరూ డినన్రు పూరిత్చేసుకుని వచిచ్ 
కూరుచ్నాన్రు. ఎవరో ఒకావిడ ఏకకాలంలో ముకుక్తో నాటయ్ం చేసూత్ జెడతో ముగుగ్ వేసే కళని పర్దరిశ్ంచింది ఓ గంట సేపు. ఆవిడని 
కొంతమంది బహిరంగంగానే విసుకుక్నాన్రు. వాళెళ్వవ్రూ మళీళ్ ఆ పరిసరాలలో కనబడలేదు. వారి దుసుత్లు వారి జాఞ్పకంగా వారిళళ్కి 
చేరాయి. ఆనక ఓ నలభై శాసతరీయ నృతాయ్లు, ఎనభై బృంద గానాలు పాల్న చేసారు కానీ, అవో రెండు, ఇవో రెండు అయాయ్యి. వెంటనే లిప 
సింక సంగీత విభావరి కారయ్కర్మం అదుభ్తంగా జరిగింది. అపప్టికే అమృతం తాగేసి దేవతలైపోయి ఉండటం చేత కొందరికి వేదికమీద 
వునన్వారంతా ఇందర్ సభలోని కళాకారులాల్నే అనిపించారు.    

ఆ గెంతులయేయ్సరికి అరథ్రాతర్యింది. జాతర వాడు పారా మిలటరీ దళాలనీ, నేవీ సీలస్ నీ పటుట్కొచిచ్ మెషీన గనున్లతో బెదిరించి, 
సమయం దాటిపోయిందని హెచచ్రించి, సరిజ్కల సైట్ర్క చేయించిన తరువాత, అందరూ జాతర హాల నించి హోటళళ్కి చేరుకునాన్రు. ఆనక 
మళీళ్ కొదరు దేవతలైపోయారు. రెపప్లెయయ్డం కూడా మానేసారు. పోకర తుఫానులోల్ కొటుట్కుపోయారు.    

రోజూ ఉదయం మొదటి అరగంట వేడి ఉపామ్ పేసుట్, తరువాత గంట ఉపామ్ పేసుట్, ఆనక ఉపామ్, తరువాత పామ్ పెటాట్రు. లంచ లో 
ఇరవై రకాల పేరు తెలియని పిండివంటలు, పులల్ బొబబ్టుల్, డినన్ర లో  నాలుగు రకాల సాంబారల్తో అదద్రకొటేట్సారు. అందరికీ ఇంటి 
తిండిమీదకి మనసుపోయింది. పాపం మాటలు, మా ఆవిడకూడా బానే వండుతుందనుకునాన్రు మొగాళుళ్. పర్తి శనివారం మొగుళళ్కి వంట 
చేసి పెటాట్లనుకునాన్రు ఆడాళుళ్. మధయ్ మధయ్లో కారిడారోల్  ఓ నలుగురైదుగురు కలిసి సాహితీ కారయ్కర్మాలు చేసుకునాన్రు. ఒకరి పుసత్కం 
రిలీజ కి మిగితా నలుగురూ చపప్టుల్ కొటాట్రు. ఒకరి సావ్గతోపనాయ్సానికి తతిమామ్ నలుగురూ హాయిగా నిదద్రోయారు. లేచాకా టీతాగి 
తెలుగు భాష గొపప్దనం గురించి చరిచ్ంచుకుని, భుజాలు చరుచుకునాన్రు. తెలుగుభాష గొపప్దనంపై గొపప్ పులిహార పర్వచనం ఒకటి 
నడిపించారు నలుగురూ కలిసి. చీరలముమ్కునే వాళళ్ దగగ్రిన్ంచి, లకక్వరంలో లగజ్రీ ఫాల్టల్మేమ్వాళళ్దాకా అందరూ సాట్లుస్ పెటిట్ మరీ 
కుమేమ్సారు.  అదివారం సాయంతార్నికి కళాకారులు  విమానాలెకిక్ భూలోకానికెళిపోయారు. వాయ్పారులంతా లాభ నషాట్లు లెకక్లేసుకోడంలో 
బిజీగా వునాన్రు. టికెక్టుల్ కొనుకొక్చిచ్న పేర్క్షకులకి అచిరకాలంలోనే సీమంతం జరిగినంత పనైంది. ఈ అదుభ్తమైన జాతర కి సుమారు 
మూడు మిలియనల్ డాలరుల్ ఖరుచ్ అయాయ్యని, అయితేనేం ఇరవై వేలమంది వచాచ్రనీ, తెలుగు జెండా మళీళ్ రెప రెపలాడిపోయిందనీ 
ఛానెళళ్నీన్ కూత పెటాట్యి.  

పైకి కనపడని పోలీసు దెబబ్లు తినన్ సాంసక్ృతిక, సాహితీ కమిటీలు సవ్ఛఛ్ందంగా లెంపలేసుకునాన్యి. మళీళ్ సంఘ సేవ జోలికి 
పోమని బిడడ్ల మీద పర్మాణాలు చేసేసారు ఆ కమిటీ మెంబరుల్. వాళుళ్ అంగారకదరిశ్ లో చేరి వాళళ్ జీవితాలు బాగుచేసుకునాన్రు." 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            qe+ãsY   2016  

   4   =o¥h=i½¡-3
గోపాలు: అజిజ్ బాబోయ, అంగారక గర్హంలో ఇలాల్.. జరుగుతాయా జాతరలూ….  
క.పు : నీకలా అరథ్వైందా. అలాకాక్నీ. ఇది మొదటి మిసేట్క…  
గోపాలు: మరి రెండోది.. 
క.పు : అకక్డికే వసుత్నాన్. అలా మీ ఇంటికెళిళ్ కాఫీ తాగుతూ మాటాల్డుకుందాం పద.. 
గోపాలు: పద, కానీ నేను కాఫీ తాగను. 
క.పు : నేను తాగుతాను. మూసుకుని పద.. 
గోపాలు: సరే పద.. 
  
                                                            (సశేషం) 
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